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DOCUMENTACIÓ I CRITERIS DE PRIORITAT EN LA PREINSCRIPCIÓ DE BATXILLERAT 
 

Tramesa de la sol·licitud en suport informàtic : 
 

 Trobareu la sol·licitud, que estarà activada del 14  al 24 de maig, a l’adreça 
http://www.gencat.cat/ensenyament. 

 Un cop acabeu d’omplir les dades, s’ha de fer clic al botó “ENVIAR” (que trobareu al final de l’última 
pàgina) i generaràla sol·licitud amb un codi de referència. A continuació, imprimiu-la i porteu-la al 
centre escollit en primera opció junt amb la resta de documentació. 

 RECORDEU guardar una còpia de la sol·licitud al vostre ordinador. 
 

Documentació a presentar al centre amb la sol·licitud: 

 
 Original i fotocòpia del DNI/NIE de l’alumne/a. 
 Original i fotocòpia de la TSI (Targeta Sanitària Individual). 
Si l’alumne/a és menor d’edat, adjuntar: 
 Original i fotocòpia del llibre de família o d’altres documents relatius a la filiació. 
 Original i fotocòpia del DNI/NIE de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor legal). 
Requisit d’accés: 
 Si l’alumne/a està cursant els estudis que permeten l’accés a batxillerat, certificat de la nota mitjana dels 

cursos ja avaluats definitivament. 
 Si s’ha completat l’etapa de l’ESO, original i fotocòpia del full de l’historial acadèmic on consta la 

qualificació mitjana de l’etapa, o bé, en el cas d’estudis antics, original i fotocòpia de la pàgina 27 del 
llibre d’escolaritat, si hi apareix la qualificació mitjana de l’etapa en forma numèrica. 

 

Criteris de prioritat: 

 
Criteris generals:   

 Proximitat del domicili de l’alumne/a: 30 punts.  

 Quan es prengui en consideració l’adreça del lloc de treball del pare, mare o tutors dins del municipi, 
còpia del contracte laboral o certificat emès a aquest efecte per l’empresa: 20 punts. 

 Si s’al·lega l’existència de germans escolaritzats al centre o a centres adscrits, o pares o tutors legals que 
treballin al centre, certificat del centre adscrit on està matriculat el germà o germana, si escau: 40 punts. 

 Beneficiaris de la renda mínima d’inserció, documentació acreditativa de rebre l’ajut: 10 punts. 

 Discapacitat de l’alumne/a, pare, mare o germans igual o superior al 33%, original i fotocòpia del 
certificat de la discapacitat emès pel Departament de Benestar Social i Família o per l’ICAM: 10 punts. 

Criteris complementaris: 

 En cas de família nombrosa o família monoparental, fotocòpia del carnet de família nombrosa vigent:  
15 punts. 

 Si l’alumne/a té una malaltia crònica (inclosa la celíaca) que afecta el seu sistema digestiu, endocrí o 
metabòlic, acreditació de l’ICASS: 10 punts. 

 Si el pare, mare, tutor/a o germans de l’alumne/a han estat escolaritzats en ensenyaments declarats 
actualment gratuïts i universals en el centre, certificació acreditativa: 5 punts. 
 

A la puntuació obtinguda amb els criteris de prioritat, se li sumarà la qualificació mitjana dels estudis que 
donen accés a batxillerat. 

http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Preinscripcio-al-batxillerat?category=74447ed8-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&temesNom=Educaci%C3%B3%20i%20formaci%C3%B3&moda=1

