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PREINSCRIPCIÓ BATX  2017-2018 
Presentació de sol·licituds :  16 - 24  maig 

L'imprès de sol·licitud es pot formalitzar a mà o per via telemàtica. En ambdós casos s'ha de 
presentar al centre demanat en primer lloc degudament firmat i amb la documentació acreditativa 
necessària. 
Si es fa per via telemàtica, la sol·licitud es pot descarregar de la pàgina web 
http://www.gencat.cat/preinscripcio durant el període de presentació de sol·licituds. 
La tramesa telemàtica de la sol·licitud genera un resguard que cal imprimir i signar i presentar al 
centre demanat en primer lloc, juntament amb la documentació corresponent. Si el resguard i la 
documentació es presenten un cop acabat el període de preinscripció, es considerarà com una 
sol·licitud fora de termini. 
 

Documentació necessària per la preinscripció: 
 

 Imprès de sol·licitud emplenat i signat. 

 Imprès de sol·licitud de modalitat emplenat i signat per alumne/a i pare o mare. 

 Original i fotocòpia del DNI de l'alumne/a. 

 Original i fotocòpia del DNI del pare i de la mare o dels tutors legals. 

 Original i fotocòpia del llibre de família. 

 Original i fotocòpia de la TSI (Targeta Sanitària Individual) 
 

A efectes de barem: 
 

 Quan d’adreça que figuri al DNI no coincideixi amb la de la sol·licitud, cal presentar un 
certificat de convivència (no d’empadronament) on consti que l’alumne/a conviu amb la 
persona sol·licitant (mare, pare o tutor/a legal). 

 

 Si no es té el domicili a Esparreguera però es treballa en aquest municipi, cal portar un 
justificant de l’empresa que ho acrediti. En el cas d’autònoms, còpia del model 036 o 
037. 

 

 Únicament en el cas que al·legui ser beneficiari de la prestació econòmica de la renda 
mínima d’inserció, original i fotocòpia del document que acredita que el pare, mare o 
tutor és beneficiari de la prestació econòmica de la renda mínima d’inserció. 

 

 Certificació de la mitjana de l'ESO o certificació de la nota dels 3 primers cursos d'ESO. 
 

 En cas de discapacitat igual o superior al 33% en l’alumne/a, pare, mare o germans, cal 
portar original i fotocòpia de la targeta o del certificat de discapacitat emès pel 
Departament de Treball, Afers Socials i Família. 

 

 Si és el cas, original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent. 
 

 En cas de malaltia crònica de l’alumne/a que afecti el seu sistema digestiu, endocrí o 
metabòlic, inclosos els celíacs, cal portar un informe del metge del CAP o un certificat 
mèdic oficial on s’indiqui expressament que l’alumne té diagnosticada la malaltia crònica i 
s’especifiqui de quina malaltia es tracta. 
 

 Es concedeixen punts a l’alumnat que hagi tingut el pare, la mare, els tutors o germans 
escolaritzats al centre demanat en primera opció. 

Horari de Secretaria     pàgina web del centre 
de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00  http://agora.xtec.cat/inselcairat/ 
dimarts i dimecres de 16.00 a 17.00 
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