
TERMINIS:
-Termini per presentar la sol·licitud de preinscripció: del 3 al 7 de maig de 2021
Publicació (als centres) de les llistes d'alumnes admesos: 17 de maig de 2021
DOCUMENTACIÓ:
Cal presentar el model de sol·licitud emplenat i la documentació oportuna al centre.
Tothom ha de presentar el DNI, NIE o passaport de l'alumne o alumna.
També han d'enviar:

 El 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.

 El DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora) o si la persona sol·licitant és estrangera, de la 
targeta de residència on consta el NIE, o del passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document 
d'identitat del país d'origen.

 Per cursar la doble titulació cal acreditar com a mínim un nivell B1 de francès del marc europeu comú de 
referència per a les llengües; l'acreditació es pot fer mitjançant el diploma B1 del DELF scolaire, el 
diploma B1 del DELF junior, el certificat de nivell intermedi de les EOI o superant una prova de nivell en 
llengua francesa.

Les persones que a la sol·licitud han al·legat el compliment d'un o més criteris de prioritat * han d’enviar la 
documentació que els acrediti.

* Criteris de prioritat generals i criteri complementari
Els criteris de prioritat general són els següents:

1. Quan el jove que opta a la plaça té germans o germanes que ja estudien al mateix centre educatiu o bé 
el pare, la mare o el tutor o la tutora legal hi treballi. Se sumen 40 punts.
Aquest és el criteri que suma més puntuació en el barem de cada infant. Si l'infant està en situació 
d'acolliment familiar i els fills o les filles de la família acollidora estan escolaritzats en el centre, o el pare o
la mare hi treballa, també rebrà aquesta puntuació.

2. Proximitat geogràfica del domicili habitual o del lloc de treball del pare o la mare a l'escola. Cada centre
té una zona educativa que estableix el criteri de proximitat, i això permet sumar puntuacions diferents 
segons les circumstàncies: 

 Quan el domicili habitual de la família es troba dins la zona educativa del centre escolar que es 
demana en primer lloc se sumen 30 punts.

 Quan la ubicació del lloc de feina del pare, la mare, el tutor o la tutora està dins la zona educativa 
del centre triat en primer lloc se sumen 20 punts.

 A la ciutat de Barcelona, quan el domicili està situat en el mateix districte municipal que el centre 
escollit en primer lloc, però fora de la zona educativa del centre, se sumen 15 punts.

 Quan el domicili familiar es troba dins del mateix municipi, però no dins de la zona educativa del 
centre que s'ha triat en primer lloc, se sumen 10 punts.
Pots consultar quina és la zona educativa de cada centre al seu web abans de fer la sol·licitud de 
preinscripció. Cal tenir en compte que, dins del criteri de proximitat geogràfica, les puntuacions 
no se sumen entre si. Això vol dir que si el lloc de feina del pare, la mare o el tutor o la tutora està
dins la zona educativa i el domicili habitual dins el mateix municipi però no en la zona educativa 
del centre, les dues puntuacions no es podran sumar.

3. Si la família percep la renda garantida de ciutadania, se sumen 10 punts.
Quan un membre de la unitat familiar rep l'ajut de la renda garantida de ciutadania.

4. 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 %.

5. 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.

Pel que fa al criteri de prioritat complementari, és el següent:
1. Família monoparental o nombrosa. Se sumen 15 punts addicionals.

Quan el jove forma part d'una família monoparental o bé d'un família nombrosa sumarà 15 punts 
addicionals que li serviran per desempatar.
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