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PREINSCRIPCIÓ DE BATXILLERAT CURS 2019-2020 

 
 

S’elimina la presentació del model de sol·licitud en paper. 

 
 
Presentació de sol·licituds al centre emplenades amb suport informàtic: del 14 
al 21de maig de 2019 
 

Horari per a la preinscripció :  
 - matins : de dilluns a divendres de 9h. a 14h.  
 - tardes : dilluns i dimarts de 15’30h a 17h.  
 

 

Es pot formalitzar la preinscripció de dues maneres a través de 
queestudiar.gencat.cat: 

a) Sol·licitud electrónica: Poden fer ús de la sol·licitud electrònica els alumnes amb 
idCAT Mòbil, DNI electrònic, certificat digital, usuari GICAR, etc., que també disposin 
de l’identificador de l’alumne (escolaritzats a Catalunya des del 2015-2016). Un cop 
enviada electrònicament, la sol·licitud de preinscripció queda automàticament 
vinculada amb les dades de l’alumne disponibles al RALC, també queda registrada al 
registre electrònic (S@rcat), i participa al procés de preinscripció.  
No cal presentar cap resguard ni documentació identificativa de l’alumne ni de la seva 
filiació al centre demanat en primer lloc. 
Només en els casos en què és impossible recuperar les qualificacions del requisit 
d’accés al·legat, l’alumne ha de presentar el comprovant de la sol·licitud junt amb la 
documentació acreditativa, dins el termini previst per a la presentació de documentació 
en el centre que sol·licita en primer lloc. 
 
 
 

b) Sol·licitud emplenada amb suport informàtic:  El sol·licitant ha d’emplenar el 
formulari amb suport informàtic dins el termini previst per a la presentació de 
sol·licituds. A continuació, ha de presentar el comprovant de la sol·licitud degudament 
signat, amb la documentació identificativa (DNI, NIE, passaport) i de filiació, dins el 
termini previst per presentar la documentació. Només en els casos en què és 
impossible recuperar les qualificacions del requisit d’accés al·legat, l’alumne ha de 
presentar el comprovant de la sol·licitud junt amb la documentació acreditativa.  
En tot cas, cal presentar la documentació acreditativa si al·leguen el compliment d’un o 
més criteris de prioritat (específic, general o complementari) que no es puguin validar 
electrònicament. 
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DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR NOMÉS EN EL CAS QUE NO S’HAGI POGUT 
VALIDAR EL DOCUMENT ELECTRÒNICAMENT ADJUNT A LA SOL·LICITUD: 
 
1) Per cursar Batxillerat: Certificació acadèmica de la qualificació mitjana dels 
estudis que permeten l’accés al batxillerat, calculada amb dos decimals o, si l’alumne 
encara els està cursant en el moment de presentar la sol·licitud d’admissió, la 
qualificació mitjana dels cursos d’aquests estudis ja avaluats definitivament, calculada 
amb dos decimals. 
 
- Si es tracta d’estudis antics: original i fotocòpia de la pàgina 27 del llibre d’escolaritat 
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 estan cursant quart d’ESO actualment aCatalunya, 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 no s’ha pogut obtenir, cal presentar el certificat 
de la qualificació abans de finalitzar el període de reclamació a la llista de sol·licituds 
de preinscripció al centre amb la puntuació provisional. 
 
2a) Si l’alumne o alumna és major d’edat en la data de preinscripció: 
 
- Original i fotocòpia del  DNI de l’alumne o alumna o de la targeta de residència on  

consta el NIE en el cas de l’alumnat estranger. 
 

- Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual).  
 
2b) Si l’alumne o alumna és menor d’edat en la data de preinscripció: 
 

-     Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. 
 
-     Original i fotocòpia del DNI de l’alumne/a o de la targeta de residència on consta el 
NIE en el cas d’alumnat estranger. 
 
-     Original i fotocòpia del DNI del sol·licitant: pare, mare, tutor o guardador/a de fet, o 
de la targeta de residència on consta el NIE, o del passaport si es tracta de persones 
estrangeres. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país 
d’origen. Si l’adreça del DNI o targeta del sol·licitant no coincideix amb el domicili 
habitual consignat al full de  preinscripció, s’ha de presentar  un certificat 
municipal de convivència on ha de constar que l’alumne conviu amb la persona 
sol·licitant. 
 
3) Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual). 
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PREINSCRIPCIÓ DE BATXILLERAT CURS 2019-2020 

 
CRITERIS DE BAREMACIÓ I DOCUMENTS QUE S’HAN DE PRESENTAR EN EL 
CENTRE SI S’AL·LEGUEN I NO S’HAN POGUT VALIDAR ELECTRÒNICAMENT 
 

A) Criteri específic 
 
Per preinscriure’s al batxillerat en un centre determinat tenen preferència els alumnes que 
procedeixin dels centres i ensenyaments que hi són adscrits, excepte per la modalitat d’arts. 
En aquest cas no s’ha de presentar cap document acreditatiu. 
 

B) Criteris generals 
 
1- Existència de germans escolaritzats a l’Institut Narcís Oller o de pares o tutors legals 
que hi treballen. Barem: 40 punts. 
 
S’entén que un alumne o alumna té germans escolaritzats al centre quan aquests ho estan  en 
el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció. S’entén que un pare o mare o tutor o 
tutora legal treballa en el centre quan en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció 
hi exerceix una activitat continuada amb una jornada mínima en el centre de 10 hores 
setmanals i amb el corresponent nomenament d’interí o substitut o amb un contracte laboral o 
administratiu. 
 
Documentació acreditativa: cap, el centre comprovarà les dades. 
 
2- Proximitat del domicili habitual de l’alumne o alumna al centre o, si s’escau, 
proximitat del lloc de treball del pare o mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de 
fet, o de l’alumne o alumna si és major d’edat: 
 
 B.1: Quan el domicili habitual es troba a l’àrea d’influència del centre. Barem: 30 punts. 
 
 B.2: Quan a instància del pare o mare, tutor o tutora, guardador o guardadora de fet es 
prengui en consideració, en comptes del domicili habitual, l’adreça del lloc de treball d’un d’ells, 
i aquesta és dins l’àrea d’influència del centre. Barem:  20 punts 
 
Àrea de proximitat per al batxillerat Artístic:  Alt Camp i Conca de Barberà 
Àrea de proximitat per a la resta de batxillerats: Alt Camp ( excepte Alcover i la seva àrea 
d’adscripció de Secundària) 
 
Documentació acreditativa: el domicili s’ha d’acreditar amb el DNI o NIE de la persona 
sol·licitant o el certificat o volant municipal de convivència de l’alumne, on ha de contar que 
conviu amb la persona sol·licitant, abans de finalitzar el període de reclamació a la llista de 
sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional. 
En tots els casos, quan, per aquest criteri es considera el domicili del lloc de treball, cal 
presentar la còpia del contracte laboral o d’un certificat emès a aquest efecte per l’empresa. En 
el cas de treballadors en el règim d’autònoms es té en compte el domicili acreditat a l’Agència 
Tributària i s’acredita amb una còpia del formulari de la declaració censal d’ata, modificació i 
baixa en el cens d’obligats tributaris (model 036 i 037). 
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3- Renda anual de la unitat familiar: Quan el pare o mare o tutor o tutora, siguin 
beneficiaris de l’ajut de la renda garantida de ciutadania. Barem: 10 punts. 
 
 En tots els casos que s’al·legui, documentació acreditativa de ser beneficiari/a de la prestació 
econòmica de la renda garantida de ciutadania. 
 
 
4- Discapacitat de l’alumne/a, pare o mare, tutor/a, un germà/ana. 
 
Quan l’alumne o alumna acredita una discapacitat de grau igual o superior al 33%, o quan el 
pare o mare,tutor o tutora, un germà o germana de l’alumne o alumna acredita una 
discapacitat igual o superior al 33%.Barem: 10 punts. 
 
 
Documentació acreditativa: Original i fotocòpia del certificat de discapacitat de la persona que 
al·lega aquesta condició, emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies o 
organismes competents d’altres comunitats autònomes. Si és el cas, el document acreditatiu 
de ser beneficiari d’una pensió d’incapacitat permanent de grau total o de gran invalidesa i els 
de les classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o certificat de 
reconeixement per incapacitat permanent per al servei o inutilitat. 
 

C) Criteris complementaris 
 

1- Pel fet de formar part d’una família nombrosa o família monoparental. Barem: 15 
punts. 

Documentació acreditativa: Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental 
vigent. 

 
 

Podeu  resoldre dubtes o fer consultes presencialment, trucant a Secretaria ( 977 
601094 ) en l’horari abans ressenyat, o bé per correu electrònic ( a l’adreça 
e3004608@xtec.cat). 
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