
 
 
 

PREINSCRIPCIÓ BATXILLERAT      2016 / 2017 
del 18 al 25 de maig 

 
DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA A PRESENTAR: 
 
Ø Imprès de la sol·licitud degudament omplert. 

Ø Original i fotocòpia del llibre de família: pàgina a on consta l’alumne/a. (alumne/a major d’edat, no cal) 

Ø Original i fotocòpia del DNI o NIE del pare i mare. (alumne/a major d’edat, no cal) 

Ø Original i fotocòpia del DNI o NIE de l’alumne/a. 

Ø Original i fotocòpia del carnet de vacunes o certificat metge equivalent. 

Ø Original i fotocòpia de la Targeta sanitària de l’alumne/a. 

Ø 1 Fotografia de l’alumne/a de tipus carnet. 

Ø Certificat acadèmic de la qualificació mitjana de l’ESO o d’altres estudis que permetin l’excés.  

En el cas dels alumnes que estan cursant l’ESO actualment, el certificat de la qualificació mitjana 

dels 3 cursos de l’ESO. 

 
 

DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA A EFECTES DE BAREM: (només si s’al·leguen) 
 
Ø Renda anual de la unitat familiar: 

o Certificat conforme es percep la prestació econòmica. 

Ø Proximitat de domicili de l’alumne/a o proximitat del lloc de treball del sol·licitant: 

o Original i fotocòpia del DNI o NIE. 

o Si és per lloc de treball: certificat de l’empresa emès per aquest efecte. 

Ø  Discapacitat de l’alumne/a, pare, pare o germans: 

o Original i fotocòpia del certificat de disminució, que consti que aquesta és del 33% o 

superior. 

Ø Família nombrosa o monoparental: 

o Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent. 

Ø Malaltia crònica de l’alumne/a que afecti el sistema digestiu, endocrí o metabòlic: 

o Informe emès per un facultatiu que s’indiqui expressament que l’alumne/a té 

diagnosticada una malaltia crònica que afecta el seu sistema digestiu, endocrí o 

metabòlic, inclosos celíacs, i que s’hi especifiqui de quina malaltia es tracta. 

 

 

 
Més informació al dors. 

 

 



 

PREINSCRIPCIÓ BATXILLERAT      2016 / 2017 
del 18 al 25 de maig 

 
CALENDARI 
 
PREINSCRIPCIÓ      Del 18 al 25 de maig. 

LLISTES PROVISIONALS     6 de juny. 

RECLAMACIONS      Del 7 al 9 de juny. 

LLISTES DEFINITIVES     17 de juny. 

LLISTES D’ADEMOSOS     4 de juliol. 

MATRÍCULA       Del 5 al 12 de juliol. 
MATRÍCULA EXTRAORDINÀRIA    Del 7 al 9 de setembre. 
 

 
HORARI DE SECRETARIA DE L’INSTITUT 
 
FINS AL 26 DE JUNY:  De dilluns a divendres: MATÍNS de 9 a 14 h 

Dimecres   MATÍ de 9 a 14 h 

TARDA de 15 a 17 h 

 

A PARTIR DEL 27 DE JUNY: De dilluns a divendres: MATÍNS de 9 a 14 h 

 

 
Telèfon de contacte: 972 759 242 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Més informació al dors. 

 


