INS Salvador Dalí

PREINSCRIPCIÓ BATXILLERAT 2019/2020
NOVETATS PREINSCRIPCIÓ
Presentació de sol·licituds : Existeixen dues possibilitats disponibles al web del Departament
d’Educació: electrònica o en suport informàtic.
1. Presentació de la sol·licitud electrònica
PAS A PAS:
Primer: Si no disposeu de cap identificació electrònica, podeu fer-vos la identificació IdCat
Mòbil. Si l’alumne/a és menor d’edat, aquesta identificació ha de ser la del/la tutor/a legal de
l’alumne/a.
Segon: Abans de fer els tràmits d’idCat Mòbil heu de disposar de la següent documentació:
dni, targeta sanitària, número de mòbil, correu electrònic.
Tercer: Entrar a la pàgina idCat Mòbil i donar-se d’alta. (https://idcatmobil.seu.cat/)
Quart: Accés a la sol·licitud de preinscripció (serà necessari l’IDALU de l’alumne/a i nota mitja
de 1r a 3r d’ESO: aquesta nota la captarà el sistema automàticament.)
Accés sol·licitud: Web Departament d’Educació.
http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/9388batxillerat?category=&moda=1
NO s’ha de presentar cap còpia al centre ni documentació identificativa. Només en els cas
que no es pugui recuperar la nota o validar els criteris al·legats, cal presentar documentació
acreditativa en el centre demanat en primera opció.
2. La sol·licitud en suport informàtic. (En cas que l’alumne vingui de fora de Catalunya i no
disposi d’IDALU. També, si hi ha hagut algun problema en la identificació de la sol·licitud
electrònica.) La sol·licitud la fa també el pare/mare/tutor/a si l’alumne/a és menor d’edat.
PAS A PAS:
Primer: Accés a la sol·licitud en suport informàtic:
http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/9388batxillerat?category=&moda=1
Segon: un cop emplenada i enviada la sol·licitud cal imprimir-la, signar-la (el tutor legal si
alumne és menor d’edat)
Tercer: Presentar-la amb tota la documentació requerida en la mateixa preinscripció (originals
i còpies) únicament en el centre demanat en primera opció durant el termini de preinscripció.
Si no es presenta, no es considera vàlida.
Durant tot el procés de preinscripció el nostre centre facilitarà mitjans informàtics i
assessorament a persones que no puguin fer-ho amb mitjans propis.
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Oferta inicial de places escolars: 10 de maig de 2019
Presentació de sol·licituds: del 14 al 21 de maig de 2019, ambdós inclosos
Presentació de documentació: fins al 23 de maig de 2019
Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 4 de juny de 2019
Presentació de reclamacions: del 5 al 12 de juny de 2019
Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 17 de juny de 2019
Sorteig del número de desempat: 18 de juny de 2019
Llista ordenada definitiva: 21 de juny de 2019
Oferta final de places escolars: 5 de juliol de 2019
Llista d'alumnes admesos i llista d'espera: 8 de juliol de 2019

Matrícula
o Alumnes preinscrits amb plaça assignada: del 9 al 15 de juliol de 2019, ambdós inclosos
o Termini perquè l’alumnat de batxillerat pendent de l'avaluació de setembre confirmi la seva
continuació al centre: del 9 al 15 de juliol de 2019

CRITERIS DE PRIORITAT
Criteris generals
1. Germans escolaritzats al centre: 40 punts
2. Domicili al Prat de Llobregat: 30 punts (Domicili laboral al Prat: 20 punts)
3. 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: 10 punts
4. Discapacitat (igual o superior al 33%) de l'alumne/a, el pare, mare, tutor/a, un/a
germà/ana: 10 punts
5. Expedient acadèmic (Nota mitja de primer a tercer d’ESO.)
Criteris complementaris
Família nombrosa o monoparental: 15 punts
Documentació a presentar al centre:
Sol.licitud electrònica: cap documentació.
Sol.licitud en suport informàtic: Original i còpia de la documentació que no validi el programa,
informació que trobareu indicada al resguard.
HORARI DE SECRETARIA
Per a la preinscripció: De dilluns a divendres: matí de 9,00 a 13,00 hores
Dilluns tarda: de 15,00 a 17,00 hores
Per a la matriculació: De dilluns a divendres de 10,00 a 13,00 hores
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