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Documentació i criteris de prioritat 

Consideracions prèvies 

A) Si s'ha emplenat la sol·licitud electrònica, el tràmit de presentació s'acaba amb l'en-

via◊ment del formulari i no s'ha de presentar cap còpia al centre ni tampoc cap docu-

mentació acreditativa de la persona sol·licitant ni de l'alumne que es pugui validar elec-

trònicament. 

B) Si s'ha emplenat la sol·licitud en suport informàtic, cal presentar el resguard de la sol·li-

citud enviada per Internet al centre demanat en primer lloc i en el termini establert. Si 

no s'ha pogut validar electrònicament, també s'haurà de presentar la documentació 

d'identificació de la persona sol·licitant o de l'alumne. El resguard, juntament amb la 

documentació identificativa que no s’hagi pogut validar escanejada o fotografiada per 

les dues cares, s’ha d'enviar per correu electrònic a la bústia electrònica oficial del centre 

que s'ha demanat en primera opció.  

C) Cal enviar per correu electrònic la documentació acreditativa escanejada o fotografiada 

per les dues cares del criteri de prioritat que no es pugui validar electrònicament, a la 

bústia electrònica oficial del centre educatiu que s'ha demanat en primera opció i en el 

termini establert. 

- Per a casos molt excepcionals on calgui la presentació de documentació de manera presencial, 

caldrà demanar cita prèvia al telèfon 681 226 339, des del dia 27 de maig al 3 de juny, en 

horari d’ 11:00 a 12:00. 

- Només s’atendran les persones amb cita prèvia i que reuneixin les condicions 

especificades en aquest apartat.  

            Condicions: 

a) Per fer els tràmits a l’Institut vindrà una sola persona. 

b) Si pot ser, portar la documentació identificativa i la sol·licitud impre-

ses des de casa. 

c) Indispensable portar bolígraf. 

d) Indispensable portar mascareta i guants. 

e) Es pot autoritzar per escrit que la documentació i el procés de preins-

cripció el faci una altra persona (cas de pertànyer al grup d’especial 

vulnerabilitat, persona confinada o que presenti símptomes de malal-

tia). 

 

- Per solucionar dubtes, podeu telefonar  al  681 226 339, des del dia 27 de maig al 3 de juny, 

en horari d’ 11:00 a 12:00, els dies lectius. 

- Correu electrònic del centre: e3007658@xtec.cat 
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Documentació 

A) Si l'alumne és major d'edat o fa els 18 anys durant l'any 2020, ha d'enviar per correu 

electrònic escanejat o fotografiat el DNI o NIE de l'alumne, només en el cas que no 

s'hagi pogut validar el document electrònicament; o bé del passaport o del document 

d'identitat del país d'origen si es tracta d'estrangers comunitaris. 

 

B) Si l'alumne és menor d'edat i no fa els 18 anys durant l'any 2020, ha d’enviar per 

correu electrònic escanejats o fotografiats els documents següents: 

 El DNI o NIE de l'alumne, només en el cas que no s'hagi pogut validar el document 

electrònicament; 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'aco-

lliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famí-

lies. 

 El DNI o NIE de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet), 

només en el cas que no s'hagi pogut validar el document electrònicament; o bé del 

passaport o del document d'identitat del país d'origen si es tracta d'estrangers comu-

nitaris. 

Criteris de prioritat 

Les persones que al·leguen el compliment d'un o més criteris de prioritat (específic, general o 

complementari) han de presentar la documentació que s'indica per a cada criteri, en els casos 

en què no s'ha pogut recuperar la informació electrònicament, mitjançant un correu electrònic 

en què s'hi annexi els documents escanejats o fotografiats. El correu s'ha d’enviar a la bústia 

oficial electrònica del centre demanat en primera petició. 

La falsedat o el frau en les dades al·legades o en la documentació aportada comporta la invali-

dació dels drets de prioritat i fins i tot, si escau, la pèrdua de la plaça assignada; si és el cas, el 

Departament d'Educació comunica a l'autoritat competent el fet perquè s'adoptin les mesures 

oportunes en relació amb la responsabilitat que correspongui, tant al sol·licitant com a la per-

sona que hagi emès la documentació acreditativa. 

 

TROBAREU MÉS INFORMACIÓ A: Documentació i criteris de prioritat 

DOCUMENT  SOL·LICITUD:  Sol·licitud 

 

INFORMACIÓ GENERAL BATXILLERAT: Estudiar a Catalunya 

 

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/batxillerat/documentacio/
http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/9388-batxillerat?moda=1
Documentació%20preinscripció%20i%20criteris%20de%20prioritat.docx

