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BATXILLERAT   
Science, T

CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA DE BATXILLERAT 2017/2018 

Difusió de l’oferta inicial 12 de maig 
Presentació telemàtica o presencial
Presentació de documentació fins el 26 de maig 
Publicació de les llistes amb el barem provisional 6 de juny 
Reclamacions a les llistes amb el barem provisional del 7 al 9 de juny 
Llistes amb el barem definitiu,
Publicació de l’oferta definitiva 30 de juny 
Publicació de les llistes d’alumnat admès i llista d’espera 3 de juliol 
Període de matricula ordinària o de confirmació de plaça del 4 a l’11 de juliol 
Matrícula extraordinària pels pendents de setembre del 6 al 8 de setembre 
 

     Dates preinscripció: Dimecres 17, Divendres 19, Dilluns 22 i Dimecres 24 . Horari: 8h a 15h.
      
     Documents que cal presentar:  
 

1. Full de sol· licitud de preinscripció i de matèri
2. Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport de l’ alumne/a. 
3. Original i fotocòpia del llibre de família o d’altres documents relatius a la filiació. 

       4. Original i fotocòpia del DNI, NIE
5. Original i fotocòpia de la TIS (Targeta Individual Sanitària). 
6. Certificació acadèmica de la qualificació mitjana obtinguda a l’ESO o d’altres estudis que 
     permeten l’accés al batxillerat. 
     la sol· licitud, caldrà certificació de la qualificació mitjana dels cursos ja avaluats definitivament. 
 
    -Quan el domicili que s’al·lega no coincideix amb el del DNI de la persona s
    presentar certificat municipal de convivència i resguard de la renovació del DNI. 
    -Si s’al· lega formar part d’una família nombrosa o família monoparental s’ha de presentar 
    l’original i fotocòpia del carnet de família 
    -Si s’al· lega ser beneficiari de l’ajut de la renda mínima d’inserció, calculat en funció dels fills a 
    càrrec de la persona perceptora, caldrà presentar el document acreditatiu. 
    -Quan l’alumne/a, pare, mare, t
    discapacitat de grau igual o superior al 33%, caldrà l’original i fotocòpia del certificat de 
    discapacitat emès pel Departament de Benestar Social i Família. 
   -Pel fet que l’alumne o alumn
   endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs, caldrà l’informe emès per un metge del sistema públic 

 de salut, o certificat mèdic oficial, on s’indiqui expressament que l’alumne té diagnos
   malaltia crònica que li afecta el sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs, i s’hi 
   especifiqui de quina malaltia es tracta. 
 

Per altres circumstàncies, a efectes de barem, caldrà l’acreditació corresponent, d’acord am
ENS/783/2017, de 10 d’abril, publicada al DOGC núm. 7351, de 18 d’abril. 
 
És imprescindible fer constar en la sol·licitud el número identificador de l’alumne (RALC) que s’ha 
de demanar en el centre on l’alumne està escolaritzat aquest curs

 

Departament d’Ensenyament 

BATXILLERAT   STEM 
Technology, Engineering and Mathematics

CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA DE BATXILLERAT 2017/2018 

Difusió de l’oferta inicial 12 de maig  
Presentació telemàtica o presencial de sol·licituds del 16 al 24 de maig  
Presentació de documentació fins el 26 de maig  
Publicació de les llistes amb el barem provisional 6 de juny  
Reclamacions a les llistes amb el barem provisional del 7 al 9 de juny  
Llistes amb el barem definitiu, resoltes les reclamacions 14 de juny  
Publicació de l’oferta definitiva 30 de juny  
Publicació de les llistes d’alumnat admès i llista d’espera 3 de juliol  
Període de matricula ordinària o de confirmació de plaça del 4 a l’11 de juliol 

raordinària pels pendents de setembre del 6 al 8 de setembre 

Dates preinscripció: Dimecres 17, Divendres 19, Dilluns 22 i Dimecres 24 . Horari: 8h a 15h.

Documents que cal presentar:   

1. Full de sol· licitud de preinscripció i de matèries optatives (els podeu trobar al web de l’institut). 
2. Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport de l’ alumne/a.  
3. Original i fotocòpia del llibre de família o d’altres documents relatius a la filiació. 
4. Original i fotocòpia del DNI, NIE de la persona sol·licitant mare, pare, tutor, tutora. 
5. Original i fotocòpia de la TIS (Targeta Individual Sanitària).  
6. Certificació acadèmica de la qualificació mitjana obtinguda a l’ESO o d’altres estudis que 

permeten l’accés al batxillerat. Si l’alumne/a encara cursa els estudis en el moment de presentar 
la sol· licitud, caldrà certificació de la qualificació mitjana dels cursos ja avaluats definitivament. 

Quan el domicili que s’al·lega no coincideix amb el del DNI de la persona sol·licitant, s’haurà de 
presentar certificat municipal de convivència i resguard de la renovació del DNI. 
Si s’al· lega formar part d’una família nombrosa o família monoparental s’ha de presentar 

l’original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent.  
Si s’al· lega ser beneficiari de l’ajut de la renda mínima d’inserció, calculat en funció dels fills a 

càrrec de la persona perceptora, caldrà presentar el document acreditatiu.  
Quan l’alumne/a, pare, mare, tutor, tutora, germà o germana de l’alumne acredita una 

discapacitat de grau igual o superior al 33%, caldrà l’original i fotocòpia del certificat de 
discapacitat emès pel Departament de Benestar Social i Família.  
Pel fet que l’alumne o alumna tingui una malaltia crònica que afecta el seu sistema digestiu, 

endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs, caldrà l’informe emès per un metge del sistema públic 
de salut, o certificat mèdic oficial, on s’indiqui expressament que l’alumne té diagnos
malaltia crònica que li afecta el sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs, i s’hi 
especifiqui de quina malaltia es tracta.  

Per altres circumstàncies, a efectes de barem, caldrà l’acreditació corresponent, d’acord am
ENS/783/2017, de 10 d’abril, publicada al DOGC núm. 7351, de 18 d’abril.  

És imprescindible fer constar en la sol·licitud el número identificador de l’alumne (RALC) que s’ha 
de demanar en el centre on l’alumne està escolaritzat aquest curs.  

 

athematics 

CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA DE BATXILLERAT 2017/2018  

Període de matricula ordinària o de confirmació de plaça del 4 a l’11 de juliol  
raordinària pels pendents de setembre del 6 al 8 de setembre  

Dates preinscripció: Dimecres 17, Divendres 19, Dilluns 22 i Dimecres 24 . Horari: 8h a 15h. 

es optatives (els podeu trobar al web de l’institut).  

3. Original i fotocòpia del llibre de família o d’altres documents relatius a la filiació.  
de la persona sol·licitant mare, pare, tutor, tutora.  

6. Certificació acadèmica de la qualificació mitjana obtinguda a l’ESO o d’altres estudis que  
Si l’alumne/a encara cursa els estudis en el moment de presentar  

la sol· licitud, caldrà certificació de la qualificació mitjana dels cursos ja avaluats definitivament.  

ol·licitant, s’haurà de  
presentar certificat municipal de convivència i resguard de la renovació del DNI.  
Si s’al· lega formar part d’una família nombrosa o família monoparental s’ha de presentar  

 
Si s’al· lega ser beneficiari de l’ajut de la renda mínima d’inserció, calculat en funció dels fills a  

utor, tutora, germà o germana de l’alumne acredita una  
discapacitat de grau igual o superior al 33%, caldrà l’original i fotocòpia del certificat de  

a tingui una malaltia crònica que afecta el seu sistema digestiu,  
endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs, caldrà l’informe emès per un metge del sistema públic  
de salut, o certificat mèdic oficial, on s’indiqui expressament que l’alumne té diagnosticada una  
malaltia crònica que li afecta el sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs, i s’hi  

Per altres circumstàncies, a efectes de barem, caldrà l’acreditació corresponent, d’acord amb la Resolució  

És imprescindible fer constar en la sol·licitud el número identificador de l’alumne (RALC) que s’ha 


