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DOCUMENTACIÓ DE LA PREINSCRIPCIÓ: BATXILLERAT – curs 2017-2018 

Alumnes procedents d’altres centres 

Documentació que cal presentar a l’hora de tramitar la preinscripció a la secretaria de l’institut: 

 

1. Full oficial de sol·licitud de preinscripció degudament emplenat i signat pel pare/mare/tutor-a. 

2. Full de tria de la modalitat i de la matèria de modalitat signat pel pare/mare/tutor-a. 

3. Documentació identificativa que s’ha de presentar en tots els casos (obligatori per a tots els alumnes) 

a. TOTS els alumnes: 

 Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport de l’alumne/a 

 Original i fotocòpia de la TSI de l’alumne/a (Targeta Sanitària Individual). 

 1 fotografia de l’alumne/a mida carnet (cal posar a darrere el nom, cognoms, curs i pla d’estudis) 

b. Els alumnes menors d’edat també han de presentar: 

 Original i fotocòpia del llibre de família (full del/s titular/s i de l’alumne/a) o altres documents relatius a la filiació. Si 

està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Benestar Social i Família. 

 Original i fotocòpia del DNI de la/les persona/es sol·licitant/s (pare i mare o tutor/a o guardador/a de fet) o de la 

targeta de residència on consta el NIE si es tracta de persones estrangeres. 

En el cas que existeixi divorci, separació o qualsevol altra causa i els cònjuges visquin en domicilis separats, es 

considera com a domicili de l’alumne/a el del cònjuge que tingui atribuïda la seva custòdia legal. Cal presentar la 

documentació justificativa de la situació. 

 

4. Documentació acreditativa dels diferents “criteris de prioritat i barem” 

 Criteris específics a efectes de barem: 

 Alumnat que procedeix de centre adscrit. 

 Cursar simultàniament ensenyaments professionals de música o dansa, o de seguir programes esportius d’alt 

rendiment: 

 Pels ensenyaments professionals de música o dansa, cal acreditar que està matriculat o admès pendent de 

matriculació en un centre autoritzat per cursar ensenyaments professionals. 

 Pels programes esportius d’alt rendiment, s’acredita amb un certificat del Consell Català de l’Esport. 

 

 Criteris generals a efectes de barem: 

 Nota mitjana de l’expedient acadèmic.  

Certificació acadèmica de la qualificació mitjana dels estudis que en permeten l’accés: 

 Si l’alumne/a encara està cursant l’ESO en el moment de presentar la sol·licitud d’admissió, certificació de la nota 

mitjana dels cursos d’aquests estudis ja avaluats definitivament, calculada tal com s’indica a la normativa vigent. La 

qualificació mitjana s’expressarà amb dos decimals. 

 Si l’alumne/a ha completat l’etapa de l’ESO, certificació acadèmica de la nota mitjana numèrica de l’etapa. 

 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. 

 40 punts. Existència de germans escolaritzats al centre educatiu o de pares o tutors legals que hi treballen: 

 S'entén que un/a alumne/a té germans escolaritzats al centre quan aquests hi estan escolaritzats en el moment de 

presentar la sol·licitud de preinscripció. 
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 S'entén que un/a pare/mare o tutor/a legal hi treballa quan en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció 

exerceix en el centre una activitat continuada amb una jornada mínima en el centre de 10 hores setmanals, amb el 

corresponent nomenament d'interí/ina o substitut/a o amb un contracte laboral o administratiu. El centre comprovarà 

directament aquestes circumstàncies.  

 En el cas que per accedir a un centre públic s'al·legui que el/la germà/na està escolaritzat en un altre centre públic 
amb el qual hi ha una relació d'adscripció, cal presentar un certificat del centre on està escolaritzat el germà/na. 

 

 30 o 20 punts. Proximitat del domicili habitual de l'alumne/a al centre o, si s'escau, proximitat del lloc de treball de la persona 

sol·licitant: 

 30 punts. Quan el domicili habitual estigui a l’àrea de proximitat del centre:  

a. Pare i mare o tutor/a o guardador/a de fet: la proximitat del domicili habitual al centre que la/les 

persona/es sol·licitant/s al·lega/guen a la sol·licitud ha de coincidir amb el domicili que consta al seu 

DNI/NIE. Si no coincideix, cal renovar el DNI/NIE. 

b. Alumne/a: la proximitat del domicili habitual al centre que consta al DNI/NIE de l’alumne/a ha de coincidir 

amb el domicili habitual al·legat a la sol·licitud per la/les persona/es sol·licitant/s. Si no coincideix, cal 

renovar el DNI/NIE de l’alumne/a i, si no en té, cal presentar el certificat o volant municipal de convivència 

de l’alumne/a (certificat d’empadronament), on ha de constar que conviu amb la/les persona/es sol·licitant/s. 

 20 punts. Quan es prengui en consideració el domicili del lloc de treball en comptes del domicili habitual, i aquest està 

dins de l’àrea de proximitat del centre: 

s'acreditarà mitjançant una còpia del contracte laboral o d'un certificat emès a l'efecte per l'empresa. 

En el cas de treballadors en el règim d’autònoms, es tindrà en compte el domicili acreditat a l’Agència 

Tributària i s’acreditarà amb còpia del formulari de la declaració censal d’alta, modificació i baixa en el cens 

d’obligats tributaris (model 036). 

 10 punts. Renda anual de la unitat familiar: 

 Documentació acreditativa de ser beneficiari/ària de la prestació econòmica de la renda mínima d'inserció (RMI o 

PIRMI). 

 10 punts. Discapacitat de l'alumne/a, pare, mare, tutor, tutora o germans: 

 Original i fotocòpia del certificat de discapacitat de la persona que al·legui aquesta condició, emès pel Departament 

de Benestar Social i Família. També s'admetran els certificats de disminució emesos per l'ICAM (Institut Català 

d'Avaluacions Mèdiques) o pels organismes competents d'altres comunitats autònomes. En tot cas en el certificat 

s'haurà d'acreditar que la discapacitat és igual o superior al 33%. 

 Es consideren afectats per una discapacitat igual o superior al 33% els pensionistes de la Seguretat Social que tinguin 

reconeguda una pensió d'incapacitat permanent de grau de total, absoluta o gran invalidesa i els de les classes 

passives que tinguin reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat. 

 

 Criteris complementaris a efectes de barem (per resoldre les situacions d’empat): 

 15 punts. Formar part de família nombrosa o monoparental: 

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

 10 punts. Que l’alumne/a tingui una malaltia crònica que afecti el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic: 

 Informe emès per un/a metge/essa del sistema públic de salut, o certificat mèdic oficial amb signatura legalitzada 

pel Col·legi de Metges de la demarcació corresponent, en els quals s'indiqui expressament que l'alumne/a està 

diagnosticat/ada d'una malaltia crònica que afecta el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs, i 

s'hi especifiqui de quina malaltia es tracta. 

 5 punts. Que el pare, mare, tutors o germans haguessin estat escolaritzats, en ensenyaments declarats actualment gratuïts 

i universals, al centre per al qual es presenta la sol·licitud. 

 El centre comprovarà directament aquestes circumstàncies. 

Per obtenir el full oficial de sol·licitud de preinscripció i per a més informació: 

www.gencat.cat/preinscripcio i www.iessantacolomadefarners.cat 

 


