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Presentació  de sol·licituds 
 

La sol·licitud s’ha de presentar al registre electrònic de la Generalitat mitjançant el formulari en suport 
electrònic  disponible al web del Departament d’Educació. 
 
• Per poder utilitzar el formulari, el tutor/a legal (si l'alumne/a és menor d'edat o no fa els 18 anys durant 

l’any 2019) o l'alumne/a (major d'edat o que fa els 18 anys durant aquest any) s'ha d'identificar 
mitjançant el servei d'identificació IdCat  Mòbil  (o altres certificats digitals) i el número d'identificació de 
l'alumne (RALC). 

• El tràmit de presentació de la sol·licitud electrònica s'acaba amb l'enviament del formulari i no s'ha de 
presentar cap còpia al centre. Tampoc cal presentar cap documentació identificativa de la persona 
sol·licitant. 

• Les persones que no els sigui possible utilitzar la sol·licitud electrònica esmentada, podran utilitzar el 
formulari en  suport informàtic  disponible al web del Departament d'Educació. En aquest cas, cal 
enviar les dades a través d'aquesta eina informàtica dins el termini previst per a la presentació de 
sol·licituds. A continuació, cal imprimir i signar el comprovan t de sol·licitud i, junt amb la 
documentació acreditativa corresponent, presentar-l o al centre de primera opció dins el termini 
establert per a la presentació de documentació. 

• En tot cas, per a la preinscripció a aquests ensenyaments, no s'acceptaran sol·licituds presentades 
únicament en paper.  

 

Documentació acreditativa, criteris de prioritat i barem que s’aplica 
 

En general, només cal presentar documentació acreditativa si el Departament d’Educació no pot accedir a la 
informació corresponent mitjançant l’intercanvi electrònic de dades entre administracions. 

A cada sol·licitud se li assigna de manera obligatòria un número que ha de servir per ordenar-les en cas 
d'empat, a partir del sorteig públic del número de desempat. 

Quan el nombre de sol·licituds d'admissió és superior a l'oferta de places s'apliquen, per ordre, els criteris 
de prioritat específics  de l'ensenyament, els criteris generals  i els criteris complementaris . El compliment 
d'aquests criteris s'ha d'acreditar amb la documentació especificada. 
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Terminis  

Presentació de sol·licitud electrònica   14 al 21 de maig 

Presentació de documentació Fins el 23 de maig 

Llistes amb puntuació  provisional 4 de juny  

Reclamacions *** 5 al 12 de juny *** 

Llistes amb puntuació un cop resoltes les 
reclamacions 

17 de juny 

Llista ordenada definitiva 21 de juny 

Llista d’admesos i llista d’espera 8 de juliol 

Matricula ordinària o confirmació de plaça 
(pendents d’avaluació setembre) 9 al 15 de juliol 

Matrícula extraordinària  
(pendents d’avaluació de setembre) 6 al 10 de setembre 
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El barem  de punts que tenen associat els criteris de prioritat permeten ordenar totes les sol·licituds. En les 
situacions d'empat que es produeixin després d'aplicar els criteris, l'ordenació de les sol·licituds afectades 
es fa per sorteig  públic. 

Documentació identificativa  

Si l'alumne és major d'edat  o fa els 18 anys durant l'any 2019, ha de presentar l'original i una fotocòpia 
del DNI o NIE , només en el cas que no s'hagi pogut validar el document electrònicament; o bé del 
passapor t o del document d'identitat del país d’origen  si es tracta d'estrangers comunitaris. 

Si l'alumne és menor d'edat  i no fa els 18 anys durant l'any 2019, ha de presentar els documents següents: 

• Original i fotocòpia del DNI, NIE de l'alumne i  de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o 
guardador/a de fet), només en el cas que no s'hagi pogut validar el document electrònicament; o bé 
del passapor t o del document d'identitat del país d’origen  si es tracta d'estrangers comunitaris. 

• Original i fotocòpia del llibre de família  o altres documents relatius a la filiació . Si està en 
situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 

Criteris de prioritat i barem  

a) Criteri específic  

Per preinscriure's al batxillerat  tenen preferència els alumnes que procedeixin dels centres i ensenyaments 
que són adscrits. En el nostre cas no hi ha centres adscrits per aquest ensenyament. Els alumnes del centre 
que cursen 4t d’ESO se’ls reserva  plaça. 

b) Criteris generals 

• Germans escolaritzats al centre  (en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció) o pares 
o  tutors legals que hi treballen  (en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció amb una 
activitat continuada, una jornada mínima de 10 hores setmanals i el corresponent nomenament 
d'interí o substitut o un contracte laboral o administratiu). Barem : 40 punts 

• Proximitat del domicili habitual de l'alumne/a al centre o proximitat del lloc de treball dels pares o 
tutors legals. 

Quan el domicili habitual es troba a l'àrea d'influència del centre (Esplugues). Barem: 30 punts   

Quan a instància del sol·licitant es pren en consideració l'adreça del lloc de treball del pare, la mare, 
el tutor/a, o el guardador/a de fet, i aquest és dins l'àrea d'influència del centre. Barem: 20 punts   
Cal aportar contracte laboral o certificat d’empresa. 

• Renda anual de la unitat familiar en el cas que el pare, la mare, el tutor o tutora siguin beneficiaris 
de l'ajut de la renda garantida de ciutadania. Barem: 10 punts. Cal aportar acreditació. 

• Discapacitat (igual o superior al 33%) de l'alumne/a, pares, tutors o germans . Barem: 10 punts  

• Expedient acadèmic: 

Certificació acadèmica de la qualificació mitjana dels estudis que ne permeten l’accés. 

Si es tracta d’estudis antics, original i fotocòpia de la pàg. 27 del llibre d’e scolaritat 
d’ensenyament bàsic, si hi apareix la qualificació mitjana de l’etapa en forma numèrica. 

En el cas dels alumnes que han finalitzat l’ESO a Catalunya a partir del curs 2017-2018 o que 
actualment cursen quart d’ESO a Catalunya, no cal presentar cap certificat de la qualificació mitjana 
de l’expedient, ja que s’obté de les bases de dades del Departament d’Educació i es mostra en la 
llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional.  

*** Si la qualificació no s’ha pogut obtenir, cal p resentar abans de finalitzar el període de  
reclamació a la llista de sol·licituds de preinscri pció al centre amb la puntuació provisional, 
el certificat de la qualificació. 

c) Criteris complementaris 

L'alumne/a  forma part d'una família nombrosa  o monoparental . Barem: 15 punts 

Podeu trobar tota la informació a: http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripció  
 


