
Presentació de sol·licituds: Del dia 16 al 24 de maig de 2017

Horari: Matins de 10 a 13 hores de dilluns a divendres
 Tardes de dilluns de 15:30 a 17:30 hores

Documentació

1) Documentació identificativa que s’ha de presentar en tots el casos:
- Imprès de la Sol·licitud omplert (la Sol·licitud serà única i es presentarà al centre demanat en 

primer lloc)
- Original i fotocòpia del DNI / NIE de l’alumne.
- Original i fotocòpia del DNI / NIE dels pares o tutors legals.
- Original i fotocòpia de la Targeta Sanitària (TSI) de l’alumne.
- Original i fotocòpia del llibre de família o documents relatius a la filiació.

2) Documentació acreditativa dels diferents criteris de baremació
Criteris generals de prioritat

- Germans al centre sol·licitat en primer lloc o pares o tutors que hi treballin: 40 punts. 
- Proximitat del domicili:

Quan el domicili estigui situat a l'àrea d’influència (Tot L’Hospitalet) del centre demanat en 
primer lloc: 30 punts. 
Si el lloc de treball d’un dels progenitors o tutors està situat en el territori de l’àrea d’influència 
del centre (en aquest cas, no es valorarà el domicili de l’alumne/a):  20 punts. (Pel criteri de 
domicili només es pot al·legar o domicili familiar o lloc del treball)

- Beneficiari de la renda mínima d'inserció: 10 punts.
- Discapacitat de l'alumne/a, pares o germans (igual o superior al 33%): 10 punts. 
- Expedient  acadèmic: Certificat acadèmic de la qualificació obtinguda a l’educació secundària 

obligatòria o a altres estudis que en permeten l’accés. Si l’alumne/a encara cursa els estudis en 
el moment de presentar la sol·licitud d’admissió, certificació de la qualificació mitjana dels 
cursos d’aquests estudis ja avaluats definitivament. 

Criteris complementaris:
- Família nombrosa o monoparental: 15 punts. 
- Malaltia crònica de l’alumne que afecti el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els 

celíacs: 10 punts. 
- Quan l’alumne hagi tingut el pare, la mare, els tutors o els germans escolaritzats en aquest 

centre: 5 punts.(ens hauran de facilitar les seves dades per tal de fer la comprovació).

Calendari de preinscripció i matriculació
Presentació de les sol·licituds: del 16 al 24 de maig. 

Publicació de les llistes amb el barem provisional: 6 de juny

Reclamacions a les llistes amb el barem: del 7 al 9 de juny

Llistes amb el barem un cop resoltes les reclamacions: 14 de juny

Sorteig per determinar l’ordenació de les sol·licituds: 15 de juny

Publicació de la llista ordenada definitiva: 19 de juny

Publicació de l’oferta final: 30 de juny

Publicació de les llistes d’alumnes admesos i llista d’espera: 3 de juliol

Període de matriculació o confirmació de matrícula: del 4 al 11 de juliol de 2017

NORMES PER A LA PREINSCRIPCIÓ D’ALUMNES DE 
BATXILLERAT A L’INSTITUT TORRAS I BAGES


