
  
 
 

   
 
PREINSCRIPCIÓ  BATX                                                 Curs 2020/2021 
 
Es farà via telemàtica del 27 de maig al 3 de juny. 

Podeu accedir al formulari i tota la informació a:  

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/batxillerat/ 

Per accedir a la preinscripció telemàtica: 

http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/9388-batxillerat 

Horari d’atenció al públic: Només amb cita prèvia i en casos excepcionals  

Aplicació per sol·licitar cita prèvia: 

https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=CITA_PREVIA:4::::4:P4_TIP

US_CALENDARI,P4_DOMINI:01_BATX,17006770 

Cita prèvia per telèfon al 620361394 (de 9 a 13 h) o per correu al b7006770@xtec.cat 

 

La sol.licitud es pot fer de dues maneres: 

a) Sol·licitud electrònica. RECOMANABLE. 

Cal identificar-se amb un certificat digital, com el DNI electrònic o el sistema de              

idCAT Mòbil, i el número RALC . 

El tràmit de presentació s’acaba amb l’enviament del formulari i no s’ha de             

presentar cap còpia al centre. 

 

b)Utilitzar el formulari amb suport informàtic. En aquest cas, cal enviar les dades             

amb aquesta eina en el termini previst. A continuació, cal enviar per correu electrònic el               

resguard de la sol·licitud i, acompanyat de la documentació acreditativa corresponent. 

Documentació que s'ha d’enviar com a màxim el dia 4 de juny al correu del centre                

b7006770@xtec.cat per a poder realitzar la preinscripció (es pot enviar escanejada           

o fotografiada): 

● Sol·licitud de preinscripció degudament emplenada (via telemàtica). No si es fa 

electrònicament 

● Original i fotocòpia del llibre de família (pàgina on figuren els pares i pàgina on 

figura l’alumne/a). 
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● Originals i fotocòpies dels DNI del pare i mare o tutors legals de l’alumne/a. 

● Original i fotocòpia del DNI de l’alumne/a. 

● Original i fotocòpia de la targeta sanitària individual de l’alumne/a (TSI) 

● Certificat amb el número d’identificació RALC de l’alumne (demanar a la 

Secretaria del centre on l’alumne estudia actualment). 

● Documentació dels criteris de baremació. 

L’alumnat estranger pot presentar el NIE, el passaport o el llibre de família del país               

d’origen. Si no disposa de Targeta sanitària l’haurà de sol·licitar i presentar-la en el              

moment de la matrícula. 

1. Documentació per acreditar els criteris de baremació al·legats 
 
Criteris generals 
a) Renda anual de la unitat familiar (10 punts) : Document que acrediti ser             
beneficiari de la prestació econòmica de la renda mínima d’inserció. 
 
b) Proximitat de domicili. 
● Domicili familiar a Lloret de Mar (30 punts) : Original del DNI del             
pare/mare/tutor legal de l’alumne/a o targeta de residència on consta el NIE, en el cas de                
persones estrangeres. 
Si el domicili que s’al·lega no coincideix amb el que consta en el DNI o NIE de la                  
persona sol·licitant (pare/mare/tutor legal de l’alumne/a), caldrà portar un certificat          
municipal de convivència de l’alumne/a, on ha de constar que conviu amb la persona              
sol·licitant. 
● Domicili del lloc de treball del pare o mare o tutor/a de l’alumne/a a Lloret               
de Mar (20 punts) :  Còpia del contracte laboral o certificat de l’empresa. 
c) Germans o germanes matriculats al centre o pares i tutors legals que hi             
treballin (40 punts): Cap document. 
 
d) Discapacitat en l’alumne/a, pare, mare, tutor/a legal o germans (10 punts):           
Original i fotocòpia del certificat de disminució emès pel Departament de Treball, Afers             
Socials i Famílies o organismes competents d’altres comunitats autònomes, amb          
acreditació de la discapacitat igual o superior al 33%. 
  
Criteris complementaris 
e) Condició de família nombrosa o monoparental (15 punts): Original i          
fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent. 
 
 
2. Matriculació        Data: del 8 al 14 de JULIOL 
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Per formalitzar la matrícula, us informarem en el web del centre           
https://agora.xtec.cat/insrocagrossa/ seguint les instruccions del Departament      
d’Educació.  
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