
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
Institut Andreu Nin 
 

 PREINSCRIPCIÓ ESO  2018-2019 
 

Presentació de sol·licituds (**) .............................................  13 al 24 d’abril  

Publicació llistes provisionals ................................................  3 de maig  

Reclamacions ......................................................................  4 al 8 de maig  

Publicació llistes d’ admesos .................................................  12 de juny 

Període de matriculació.......................................................  21 al 27 de juny 

Període matrícula extraordinària de setembre .........................  5 al 7 de setembre 

 
Per a més informació:  http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio  

 
(**) Us demanem, per tal d’agilitzar el procés,  que formalitzeu i trameteu la sol·licitud de preinscripció per Internet.  
RECORDEU imprimir-la en un sol full per les dues cares i portar-la al centre, junt amb la resta de documentació, dins el període de 
presentació de sol·licituds. 

 
 

DOCUMENTACIÓ 
 

A.   Documentació que ha de presentar tothom 
  

1.- Sol·licitud de preinscripció.  
2.- Original o resguard de renovació i fotocòpia del DNI o del NIE del pare, mare, tutor/a, guardador/a de fet. 
3.- Original i fotocòpia del llibre de família (la pàgina del pares i la de l’alumne/a). 
4.- Original i  fotocòpia del DNI/NIE de l’alumne/a. 
5.- Original i fotocòpia de la TSI (Targeta Sanitària Individual) de l’alumne/a. 
6.- Original i fotocòpia del carnet de vacunacions. 
 

B.  Documentació acreditativa dels diferents criteris de baremació 
    (Només s’ha de presentar per al criteri o els criteris al·legats a la sol·licitud) 

 

 Certificat del centre on està escolaritzat el/la germà/ana. Si s'al·lega que el germà està escolaritzat 
en un centre públic que té la consideració de centre únic amb el centre per al qual es demana la 
plaça, cal presentar un certificat del centre on està escolaritzat. 

 

 a) Certificat o volant municipal de convivència de l’alumne/a, on ha de constar que conviu amb la 
persona sol·licitant (quan el domicili habitual que s’al·lega no coincideix amb el DNI/NIE de la 
persona sol·licitant).  
 

b) Còpia del contracte laboral o certificat emès a aquest efecte per l’empresa (per acreditar la 
proximitat del  lloc  de  treball).  Per autònoms:  còpia de la declaració censal d’alta (mod.036). 

 

 Original i fotocòpia  del certificat emès pel Departament de Benestar Social i Família o certificat 
de discapacitat de l’ICAM (Institut Català d’Avaluacions Mèdiques)  Per acreditar discapacitat igual 
o superior al 33%  de l’alumne/a, pare, mare o germans. 

 

 Documentació acreditativa de ser beneficiari de la prestació econòmica de la renda mínima 
d’inserció. 

 

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

 Informe / certificat mèdic oficial emès per un metge/essa del sistema públic de salut en què 
s’indiqui expressament que l’alumne/a té diagnosticada una malaltia  crònica del sistema digestiu, 
endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs. 

 

 Facilitar les dades al centre quan l’alumnat hi hagi tingut el pare, la mare, els tutors o els germans 
escolaritzats.  

 

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio


Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
Institut Andreu Nin 
 

Criteris de prioritat i barem 
 

Criteris específics 

 Té preferència l’alumnat que procedeix dels centres i ensenyaments que hi són adscrits. 

 Simultaneïtat d’ensenyaments artístics de música o dansa i l’educació secundària obligatòria. 
- Declaració al fer la sol·licitud i, en el moment de formalitzar la matrícula, acreditar que està 
matriculat o admès pendent de matriculació en un centre autoritzat per cursar ensenyaments 
professionals. 

 Alumnat que segueix programes esportius d’alt rendiment. 
- Certificat del Consell Català de l’Esport. 

 Esportista d’alt rendiment. 
- Còpia del DOGC o BOE on es publica la condició d’esportista d’alt nivell o certificat del Consell 
Català de l’Esport. 
 

Criteris generals 

 Germans escolaritzats al centre o pares o tutors legals que hi treballin en el moment en què es 
presenta la sol·licitud de preinscripció: 40 punts. 

Només a efectes d'aplicació d'aquest criteri, té la consideració de centre únic d'acord amb l'article 10.1 del Decret 
75/2007, una escola pública d'infantil i primària i l'institut a què està adscrita quan l'escola només està adscrita a aquell 
institut. 
 

 Proximitat del domicili habitual de l'alumne o alumna al centre o proximitat del lloc de treball del 
pare, la mare, tutor o tutora, guardador o guardadora de fet.  
o Quan el domicili habitual estigui a l'àrea d'influència del centre: 30 punts. 
o Quan es prengui en consideració l'adreça del lloc de treball: 20 punts.  
o Quan el domicili habitual és al mateix municipi del centre, però no en la seva àrea d'influència: 

10 punts. 

 Quan el pare o la mare, el tutor o la tutora, siguin beneficiaris de l'ajut de la renda mínima 
d'inserció: 10 punts. 

 Discapacitat de l'alumne o alumna, pare, mare o germans de grau igual o superior al 33% : 10 
punts. 

Criteris complementaris 

 Si l'alumne o l'alumna forma part de família nombrosa o monoparental: 15 punts. 
 

 Si l'alumne o alumna té una malaltia crònica que afecta el seu sistema digestiu, endocrí o 
metabòlic, inclosos els celíacs: 10 punts.  

 Si el pare, la mare, els tutors o els germans han estat escolaritzats, en ensenyaments declarats 
actualment gratuïts i universals, al centre per al qual es presenta la sol·licitud:      5 punts.  


