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Calendari  
 
 

Del 11 al 17 de maig PRESENTACIÓ I/O MODIFICACIÓ DE SOL·LICITUDS. 

18 de maig Últim dia per presentar documentació 

8 de juny Publicació de les llistes amb el barem provisional. 

9 al 15 de juny 
Presentació de reclamacions al barem provisional. 

18 de juny Publicació de les llistes amb el barem un cop resoltes les reclamacions. 

18 de juny Sorteig del número per al desempat . 

Del 23 de juny Publicació de les llistes ordenades definitives 

7 de juliol Oferta definitiva 

9 de juliol PUBLICACIÓ DE LES LLISTES DEFINITIVES D’ALUMNAT ADMÈS I 
LLISTA D’ESPERA. 

Del 12 al 16 de juliol Període de MATRICULA ordinària Batxillerat, i confirmació de plaça per 
setembre  

Del 4 al 10 de setembre MATRICULA EXTRAORDINARIA pels pendents al setembre  

 
La presentació de la sol·licitud de preinscripció són en format telemàtic, per tant, no hi a la possibilitat de 
full de preinscripció en paper. Hi ha dos tipus de sol·licitud: 
 

 Sol·licitud electrònica: Cal identificació digital (idCAT Mòbil, certificat digital, DNI-e o Cl@ve) 
Per fer-vos l’idCAT Mòbil podeu accedir a l’adreça https://idcatmobil.seu.cat/ i trobareu les 
instruccions pas a pas per fer-ho. 
Amb aquest tipus de sol·licitud i identificant l’alumne/a amb el seu num. d’identificador RALC 
(IDALU), es recuperen totes les dades de l’alumne/a.  
  

 Sol·licitud en suport informàtic: caldrà identificar l’alumne/a amb el seu núm. d’identificació RALC 
(IDALU) i omplir les dades al formulari.  
 

No existeix la possibilitat de presentar res presencialment (paper). 
 
Cal fer una única sol·licitud per a cada tipus d’ensenyament, el centre que escolliu és el que heu de posar 
en primer lloc i és on quedarà presentada la sol·licitud. També haureu de fer constar per ordre de 
preferència la resta de centres als que us interessa inscriure el vostre fill/a. 
El codi de l’Institut Emperador Carles és el 08013147.  
 
Per formalitzar la sol·licitud heu de disposar del núm. d’identificació de l’alumne/a al RALC (IDALU) 
El podeu demanar al vostre centre actual, o bé, el podeu consultar a la pàgina:  
http://educacio.gencat.cat/es/tramits/tramits-temes/identificador-alumne 
 
Trobareu tota la informació sobre criteris, calendari i la resta d’informació respecte el procés de 
preinscripció a les pàgines web: https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/batxillerat/inici/ 
https://www.edubcn.cat/ca/alumnat_i_familia/informacio_general_matriculacio/postobligatoris 
 
SI ES PRESENTA LA SOL·LICITUD MITJANÇANT EL FORMULARI EN SUPORT INFORMÀTIC: 
DOCUMENTACIÓ QUE HEU DE TENIR DIGITALITZADA I QUE CAL ADJUNTAR EN EL MOMENT D’ENTRAR A 
L’APLICATIU.  
 
* Llibre de família de l’alumne/a o altres documents relatius a la filiació. 
* DNI, NIE, o passaport de l’alumne/a  
* DNI, NIE, o passaport del pare, mare o tutor (Certificat de convivència en el cas que no consti les 
mateixes dades que al DNI). 
* Targeta sanitària de l’alumne/a. 
 
 
 

https://idcatmobil.seu.cat/
http://educacio.gencat.cat/es/tramits/tramits-temes/identificador-alumne


 

 
 
DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DELS CRITERIS DEL BAREM  PER A L’ASSIGNACIÓ DE VACANT 
(CAL DIGITALITZAR I ADJUNTAR NOMÉS SI EL PROGRAMA NO ELS VALIDA)  

Criteris d'assignació de plaça 
Adscripció al centre: tenen preferència els alumnes que procedeixen de centres i ensenyaments adscrits 
al centre sol·licitat. Documentació: Per aquest criteri no cal presentar cap documentació. 

*** Criteris generals  

 

*** Criteris complementaris 

  
Si després de l’aplicació dels criteris anteriorment esmentats, subsisteix la situació d’empat, l’ordenació de les 
sol·licituds afectades es farà un sorteig públic el dia 18 de juny de 2021, als Serveis Centrals del Departament 
d'Ensenyament.  

Existència de germans o germanes escolaritzats al centre 

Per tenir germans o germanes matriculats al centre, o bé, els pares o tutors legals hi 
treballin en el moment en què es presenta la sol·licitud. 
Documentació: Cap, comprovació des de el centre 

40 punts 

Proximitat del domicili habitual de l’alumne o alumna al centre o, si s’escau,  proximitat del lloc  
de treball del pare, mare, tutor o tutora, guardador/a de fet 

Quan el domicili habitual de la família es troba dins la zona educativa del centre escolar 
que es demana en primer lloc.(Districte) 

Documentació:  DNI, NIE, o passaport del pare, mare o tutor. (Certificat o volant de 

convivència en el cas que no consti les mateixes dades que al DNI).   

30 punts 

Quan es consideració l’adreça del lloc de treball, i aquest es troba dins la zona educativa 
del centre.(Districte) 
Documentació: còpia del contracte laboral o d’un certificat emès a aquest efecte per 
l’empresa, si aquest és el que s’al·lega. 

20 punts 

Quan el domicili habitual de la persona sol·licitant és al mateix municipi (Barcelona)on és 
ubicat el centre sol·licitat en primer lloc, però no en la seva zona educativa.(Districte) 
Documentació:  DNI, NIE, o passaport del pare, mare o tutor. (Certificat o volant de 
convivència en el cas que no consti les mateixes dades que al DNI).   

10 punts 

Renda anual de la unitat familiar  

Quan un membre de la unitat familiar rep l'ajut de la renda garantida de ciutadania. 
Documentació: acreditació de ser beneficiari/ària de la renda garantida de la ciutadania.  10 punts 

Discapacitat en l’alumne/a, pare, mare, tutor/a o germans 

Si algun membre de la família té una discapacitat, se sumen 10 punts. 
Quan el jove mateix, el pare o la mare, o bé algun germà o germana té una discapacitat 
igual o superior al 33 %. Documentació: Targeta acreditativa de la discapacitat igual o 
superior al 33 % de la persona que n’al·lega la condició emès pel Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies  

10 punts 

Nota Qm  

Expedient acadèmic. Se suma la qualificació mitjana dels estudis que permeten 
l'accés a batxillerat. El barem el determina la qualificació mitjana dels estudis que 
permeten l'accés al batxillerat, calculada amb dos decimals. Si l'alumne encara està 
cursant els estudis previs en el moment de la sol·licitud, s'utilitza la qualificació mitjana 
dels cursos d'aquests estudis ja avaluats definitivament, calculada també amb dos 
decimals. 

Qm de 1/3 
De 1r a 4t 

per 2n 
Batx. 

Condició legal de família nombrosa o monoparental 

Quan el jove forma part d'una família monoparental o bé d'un família nombrosa 
sumarà els punts addicionals que li serviran per desempatar. 
Documentació: Títol de família nombrosa o monoparental 

15 punts 


