
 

 
DOCUMENTS QUE CAL PRESENTAR
 
• La sol·licitud, que faciliten gratuïtament els centres, serà única i es presentarà al centre 
demanat en primer lloc. 

 
A. Documentació identificativa 
 
• Original i fotocòpia del llibre de família
l'alumne o l'alumne està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del 
Departament de Benestar Social i Família.

• Original i fotocòpies del 
sol·licitant (pare, mare o tutor/a), o de la targeta de residència on consta el NIE si es 
tracta de persones estrangeres.

• Original i fotocòpies del document nacional d’identitat
en cas que sigui major de 14 anys o ti

Les dades d'identificació o de filiació de l'alumnat estranger es poden acreditar amb el 
document d'identitat, el passaport o el llibre de família del país d'origen.

  
B. Documentació acreditativa del criteri o els cr
presentar només per al criteri o els criteris de prioritat al·legats a la sol·licitud de 
preinscripció).  
 
1. Germans o germanes escolaritzats al centre educatiu, o de pares o tutors 
legals que hi treballen en el moment de pre
ambdós casos). 
 
2. Proximitat del domicili
persona sol·licitant).  
 
3. Beneficiaris de l’ajut de la renda mínima d’inserció.
 
4. Discapacitat (igual o superior al 33%) de l'alumne o l'alumna, el pare, la mare, el 
tutor, la tutora o els germans.
 
5. Família nombrosa o família monoparental.
 
* Per saber la documentació que cal adjuntar per acreditar cada criteri, consulteu: 
queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/
 
 

 

DOCUMENTS QUE CAL PRESENTAR 

• La sol·licitud, que faciliten gratuïtament els centres, serà única i es presentarà al centre 

A. Documentació identificativa (s’ha de presentar en tots els casos).

llibre de família (o altres documents relatius a la filiació). Si 
l'alumne o l'alumne està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del 
Departament de Benestar Social i Família. 

• Original i fotocòpies del document nacional d’identitat
sol·licitant (pare, mare o tutor/a), o de la targeta de residència on consta el NIE si es 
tracta de persones estrangeres. 

document nacional d’identitat (DNI) de l’alumne o alumna 
en cas que sigui major de 14 anys o tingui DNI tot i ésser menor de 14 anys.

Les dades d'identificació o de filiació de l'alumnat estranger es poden acreditar amb el 
document d'identitat, el passaport o el llibre de família del país d'origen.

B. Documentació acreditativa del criteri o els criteris de prioritat*
presentar només per al criteri o els criteris de prioritat al·legats a la sol·licitud de 

1. Germans o germanes escolaritzats al centre educatiu, o de pares o tutors 
en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció (en 

2. Proximitat del domicili de l'alumne o alumna (o proximitat del lloc de treball de la 

3. Beneficiaris de l’ajut de la renda mínima d’inserció. 

(igual o superior al 33%) de l'alumne o l'alumna, el pare, la mare, el 
tutor, la tutora o els germans. 

família monoparental. 

* Per saber la documentació que cal adjuntar per acreditar cada criteri, consulteu: 
t/ca/preinscripcio/ 

• La sol·licitud, que faciliten gratuïtament els centres, serà única i es presentarà al centre 

(s’ha de presentar en tots els casos). 

(o altres documents relatius a la filiació). Si 
l'alumne o l'alumne està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del 

document nacional d’identitat (DNI) de la persona 
sol·licitant (pare, mare o tutor/a), o de la targeta de residència on consta el NIE si es 

(DNI) de l’alumne o alumna 
ngui DNI tot i ésser menor de 14 anys. 

Les dades d'identificació o de filiació de l'alumnat estranger es poden acreditar amb el 
document d'identitat, el passaport o el llibre de família del país d'origen. 

iteris de prioritat* (s'ha de 
presentar només per al criteri o els criteris de prioritat al·legats a la sol·licitud de 

1. Germans o germanes escolaritzats al centre educatiu, o de pares o tutors 
sentar la sol·licitud de preinscripció (en 

de l'alumne o alumna (o proximitat del lloc de treball de la 
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* Per saber la documentació que cal adjuntar per acreditar cada criteri, consulteu: 

BAREMS D’ADMISSIÓ
 

1. Criteris específics
 
• Per cursar ensenyaments en un curs d'educació secundària en un centre determinat té 
preferència l'alumnat que procedeix de centres adscrits a aquest centre, en el nostre 
cas, l’Escola Mestral i l’Escola Valdelors.

 
2. Criteris generals
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3. Criteris complementaris
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BAREMS D’ADMISSIÓ 

1. Criteris específics 

• Per cursar ensenyaments en un curs d'educació secundària en un centre determinat té 
preferència l'alumnat que procedeix de centres adscrits a aquest centre, en el nostre 
cas, l’Escola Mestral i l’Escola Valdelors. 

2. Criteris generals 

 Germans matriculats al centre, o pares o tutors legals que hi 
treballen  

 

Quan el domicili de la persona sol·licitant estigui en l'àrea de 
proximitat del centre (si o no coincideix amb el Document d’identitat 
s’ha de justificar amb el certificat d’empadronament)

Quan es prengui en consideració, en comptes del domicili de l'alumne, 
l'adreça del lloc de treball del pare o de la mare, i aquest és dins 
l'àrea de proximitat del centre. 

 
Quan el pare o la mare, tutor o tutora, siguin beneficiaris de l'ajut de 
la renda mínima d'inserció, calculat en funció dels fills a càrrec de 
la persona perceptora. 

 

Quan l'alumne o alumna acrediti una 
superior a 33% o quan el pare, la mare, tutor o tutora, un germà o 
una germana de l'alumne o alumna acrediti una discapacitat igual o 
superior al 33%. 

3. Criteris complementaris 

 Pel fet de formar part d’una família nombrosa

• Per cursar ensenyaments en un curs d'educació secundària en un centre determinat té 
preferència l'alumnat que procedeix de centres adscrits a aquest centre, en el nostre 

Germans matriculats al centre, o pares o tutors legals que hi 

de la persona sol·licitant estigui en l'àrea de 
proximitat del centre (si o no coincideix amb el Document d’identitat 
s’ha de justificar amb el certificat d’empadronament) 

Quan es prengui en consideració, en comptes del domicili de l'alumne, 
del pare o de la mare, i aquest és dins 

Quan el pare o la mare, tutor o tutora, siguin beneficiaris de l'ajut de 
, calculat en funció dels fills a càrrec de 

Quan l'alumne o alumna acrediti una discapacitat de grau igual o 
o quan el pare, la mare, tutor o tutora, un germà o 

una germana de l'alumne o alumna acrediti una discapacitat igual o 

família nombrosa o monoparental. 

 

• Per cursar ensenyaments en un curs d'educació secundària en un centre determinat té 
preferència l'alumnat que procedeix de centres adscrits a aquest centre, en el nostre 
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