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FULL INFORMATIU PREINSCRIPCIÓ BATXILLERAT

CURS 2017 / 2018

FASES

DATES

Presentació de sol·licituds de Preinscripció
La preinscripció s’ha de fer per Internet

Del 16 al 24 de maig

(Cal presentar el resguard amb la resta de documentació a
Secretaria)

Llista Baremada Provisional
Període de Reclamacions

(ambdós inclosos)

6 de juny
Del 7 al 9 de juny
(ambdós inclosos)

Llista Baremada Definitiva
Llista Ordenada Definitiva
Publicació de l’Oferta Final
Llista d'Admesos i Llista d’Espera
Matrícula Ordinària o Confirmació de plaça

(Han de confirmar plaça els alumnes assignats que estan pendents
de l'avaluació de setembre)

Matrícula Extraordinària

(Per a l'alumnat pendent de l'avaluació de setembre)

14 de juny
19 de juny
30 de juny
3 de juliol
Del 4 a l’11 de juliol
(ambdós inclosos)

Del 6 al 8 de setembre
(ambdós inclosos)

 Cal presentar una única sol·licitud per a cada tipus d'Ensenyament. La preinscripció no garanteix plaça.
 La presentació de sol·licituds en més d'un centre, comportarà la pèrdua dels drets d'opció del sol.licitant.
DOCUMENTACIÓ PER FER LA PREINSCRIPCIÓ








Full de sol·licitud (Per duplicat).
Original i fotocòpia del DNI de l'interessat o de la targeta de residència.
Original i fotocòpia del DNI del pare, mare o tutor, passaport o targeta de residència on consta el NIE,
si es tracta de persones estrangeres.
Original i fotocòpia de la TSI (Targeta Sanitària Individual) de l'interessat.
Original i fotocòpia del Llibre de Família (del full on consta l’interessat i els pares).
Documentació acreditativa del domicili familiar (padró municipal) si l'adreça no coincideix amb la del
DNI.
Certificat ORIGINAL de la qualificació mitjana numèrica dels estudis previs que en permeten l'accés. Si
encara cursa els estudis en el moment de la preinscripció, haurà de presentar Certificació de la
qualificació mitjana dels cursos d'aquests estudis ja avaluats definitivament. La qualificació mitjana serà
amb dos decimals.

DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA





Còpia del document que acredita que el pare o mare és beneficiari de la prestació econòmica de la
renda mínima d'inserció.
Original i fotocòpia del Certificat de discapacitat igual o superior al 33%.
Original i fotocòpia del Carnet de família nombrosa o monoparental vigent.
Certificat mèdic de malaltia crònica.

L'horari de lliurament de Preinscripcions a Secretaria serà:
Matins de 10h a 13h. Tardes de 15h a 16h.
(El divendres a la tarda la Secretaria romandrà tancada)
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BAREMS D'ADMISSIÓ
CRITERI ESPECÍFIC
Per preinscriure's al batxillerat en un centre determinat tenen preferència els alumnes que
procedeixen dels centres i ensenyaments que hi són adscrits.
CRITERIS GENERALS
 Existència de germans escolaritzats al centre o pares
o tutors que hi treballen:
40 punts
 Proximitat al centre:
- Domicili familiar dins de l'àrea de d'influència:
30 punts
- Treball dins de l'àrea d'influència:
20 punts
- Domicili familiar al mateix municipi del centre:
10 punts
 Renda anual de la unitat familiar, renda
mínima d'inserció:
10 punts
 Quan l'alumne o pares o germans acreditin
discapacitat:
10 punts
Expedient acadèmic: Qualificació mitjana dels estudis que permeten l’accés al
batxillerat, calculada amb dos decimals.
CRITERIS COMPLEMENTARIS
 Família nombrosa o monoparental:
15 punts
 Malaltia crònica de l'alumne/a del sistema digestiu,
endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs:
10 punts
 Si el pare, mare, tutor/a, germà/na de l'alumne/a
ha estat escolaritzat al centre per el qual es presenta
la sol.licitud en ensenyaments de la ESO, Cicles Formatius
de Grau Mitjà i la PFI.
5 punts

