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PREINSCRIPCIÓ BATXILLERAT CURS 2020-2021 (NOMÉS alumnat de nova incorporació) 
 

Preinscripció presencial (del 27 de maig al 3 de juny) 
 

Excepcionalment, i només per als casos en què els sol·licitants no puguin fer la tramitació telemàtica. 
 

Com s’ha de fer: 
 

Sol·licitant cita prèvia amb antelació. Aquesta es pot demanar a través de l’eina de gestió habilitada pel Departament 

d’Educació o trucant al telèfon del centre (933991801) a partir del dia 25 maig de 9:00 a 13:30 h. NOMÉS ES DONARAN 

CITES PEL 2 i 3 DE JUNY 
 

INFORMACIÓ IMPORTANT PELS TRÀMITS PRESENCIALS  
 

1. No s’atendrà a ningú sense cita prèvia. 

2. Els tràmits només els ha de fer una única persona. 

3. A ser possible porteu el resguard de la preinscripció imprès des de casa. 

Per a aquests casos excepcionals, en el supòsit que no pugueu portar al centre aquest resguard en format paper el dia de la c ita prèvia, 

l'institut us oferirà un espai i mitjans informàtics perquè pugueu fer in situ la sol·licitud de preinscripció, la consegüent tramesa en suport 

informàtic i la impressió del resguard que caldrà lliurar amb la resta de documentació que us detallem per a formalitzar el tràmit. 

4. Portar la documentació necessària per realitzar els tràmits  

 

Si l'alumne és major d'edat o fa els 18 anys durant l'any 2020: 

 DNI o NIE de l'alumne, o bé del passaport o del document d'identitat del país d'origen si es tracta 

d'estrangers comunitaris. 
 

 Si l'alumne és menor d'edat i no fa els 18 anys durant l'any 2020 
 

 El DNI o NIE de l'alumne, o bé del passaport o del document d'identitat del país d'origen si es tracta 

d'estrangers comunitaris. 

 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 o NIE de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet), o bé del passaport 
o del document d'identitat del país d'origen si es tracta d'estrangers comunitaris 

5. És recomanable portar guants i mascareta. 

6. No poden accedir al centre persones de grups d’especial vulnerabilitat o en període de confinament o que tingui 

símptomes; en aquest cas, podeu autoritzar per escrit a una altra persona a portar la sol·licitud i la documentació 
 

En cas que s’hagin de justificar criteris generals de baremació: 
 

a) Existència germans/es matriculats al centre o de pares o tutors legals que hi treballen: el centre ho comprovarà directament, no cal presentar 

cap document. 

b) Proximitat del domicili: 
 

- Quan el domicili familiar que s’al·lega no coincideix amb el del DNI o NIE de la persona sol·licitant, certificat o volant municipal de 

convivència de l’alumne/a on hi ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant. 

En aquest cas, cal presentar el DNI renovat amb l’adreça correcta el dia de la matrícula. 
 

- Quan es consideri el domicili del lloc de treball de la persona sol·licitant a efectes de barem, original i fotocòpia 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’alta, modificació i baixa en el cens d’obligats 

tributaris (model 036 o 037).  
 

c) Renda anual: Documentació acreditativa de ser beneficiari de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania. 

d) Discapacitat de l’alumne/a, pare, mare, tutor/a o germans igual o superior al 33%: Original i fotocòpia del certificat o targeta de discapacitat 

expedit pel Dept. de Treball, Afers Socials i Famílies. 

 

En cas que s’hagin de justificar criteri complementari de baremació: 
 

a) Condició legal de família nombrosa o monoparental: Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent.  

 
Cal presentar les fotocòpies, acompanyades de l’original corresponents: en mesura DIN-A4, sense retallar, i un document per full 

 

Podeu trobar més informació a l’apartat de preinscripció del web “Estudiar a Catalunya”  

 

Badalona, 21 de maig de 2020 
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