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Preinscripció i matrícula batxillerat curs 2018/19
Calendari
11 de maig
del 14 al 24 de maig de 2017
5 de juny de 2017
del 6 al 8 de juny de 2017
13 de juny de 2017
3 de juliol de 2017
Del 4 a l’11 de juliol
Del 5 al 7 de setembre

Oferta inicial
Termini per presentar la sol·licitud
Llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional
Termini per presentar una reclamació
Llista de sol·licituds de preinscripció un cop resoltes les reclamacions
Llista definitiva d’alumnat admès
Matrícula de l’alumnat admès
Matrícula extraordinària pels pendents a setembre

Horari de preinscripció i matrícula
Matins de 8:00 a 13:30 hores.
L’alumnat que ja està cursant 4t d’ESO al nostre centre, farà la preinscripció a través del full de reserva facilitat
pel tutor/a. La resta d’alumnat haurà de presentar la sol·licitud de preinscripció oficial.
La sol·licitud de preinscripció es formalitza i es presenta al centre demanat en primer lloc, junt amb la
documentació acreditativa. Es recomana que a la sol·licitud de preinscripció s’indiquin peticions d’admissió per a
altres centres, detallats per ordre de preferència. La presentació de sol·licituds en més d’un centre (públic o
concertat) comportarà la pèrdua dels drets d’opció.

Documentació per a la preinscripció (alumnat nou al centre)
• 2 fotos actuals de mida carnet amb el nom i cognoms escrita al dors
• Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport de l'alumne/a (cal estar renovat per a la matrícula). Si es tracta
d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.
• En el cas que l’adreça del DNI no coincideixi amb la de la sol·licitud, cal acreditar que s’està tramitant la
renovació i cal presentar un certificat volant municipal de convivència de qui tingui la pàtria potestat de
l’alumne/a.
• L'original i la fotocòpia de la targeta sanitària individual (TSI) de l'alumne/a.
• Si l'alumne/a és menor d'edat també s'ha de presentar:
- Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
- Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a).
• Certificació acadèmica de la qualificació mitjana dels estudis que en permeten l'accés (Certificat de nota
mitjana de 1r, 2n i 3r d’ESO pels que estan acabant 4t d’ESO i Certificat acadèmic de la qualificació mitjana
numèrica de l’ESO pels que ja han completat l’ESO).

Altres acreditacions:
Si s’al·lega domicili del lloc de treball, documentació acreditativa d’aquest.
Si s’al·lega la condició de família nombrosa o monoparental, carnet vigent.
Si s’al·leguen circumstàncies econòmiques beneficiari/a de la prestació econòmica de renda mínima d’inserció),
documentació acreditativa.
Si s’al·lega la circumstància de disminució, fotocòpia del certificat expedit pel Departament de Benestar Social i
Família.
Si s’al·lega la necessitat d’una dieta complexa, certificat mèdic oficial que ho indiqui.

Criteris d’admissió al batxillerat
Criteris generals
• Existència de germans escolaritzats al centre o de pares o tutors legals que hi treballen:
(No cal presentar cap document acreditatiu perquè el centre en fa la comprovació)

40punts.

• Àrea de proximitat del domicili habitual de l'alumne al centre:
- si domicili habitual es troba a l'àrea d'influència del centre:
30 punts.
- si en comptes del domicili habitual, el sol·licitant al·lega l’adreça del lloc de treball dins l'àrea 20 punts.
d'influència del centre:
- si el domicili habitual és al mateix municipi del centre sol·licitat en primer lloc, però no en la 10 punts.
seva àrea d'influència:
(El domicili s’acredita amb el DNI del sol·licitant o certificat volant municipal de convivència de
qui tingui la pàtria potestat de l’alumne/a on ha de constar que conviu amb la persona
sol·licitant. Si s’al·lega el domicili del lloc de treball, s'acredita mitjançant una còpia del contracte
laboral o un certificat emès a aquest efecte per l'empresa)

• Renda anual de la unitat familiar:
- si el pare o mare o tutor o tutora són beneficiaris de l'ajut de la renda mínima d'inserció, 10 punts.
calculat en funció dels fills a càrrec de la persona perceptora:
(Documentació acreditativa de ser beneficiari de la prestació econòmica de la renda mínima
d'inserció o de l'equivalent, la renda garantida de ciutadania)
10 punts.
• Discapacitat de l'alumne, pare o mare o germans de grau igual o superior al 33%:
(S’acredita amb original i fotocòpia de la targeta acreditativa de la discapacitat o del certificat
de discapacitat de la persona que al·lega aquesta condició emès pel Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies o pels organismes competents d'altres comunitats autònomes)
• Expedient acadèmic:
S'atorguen els punts corresponents a la qualificació mitjana de l'expedient dels estudis que Segons
permeten l'accés al batxillerat o, si l'alumne encara els està cursant en el moment de presentar nota.
la sol·licitud d'admissió, la qualificació mitjana dels cursos d'aquests estudis ja avaluats
definitivament, en ambdós casos, calculada amb dos decimals.
(S’acredita amb la certificació acadèmica de la qualificació mitjana dels estudis que en permeten
l'accés)
Criteris complementaris
15 punts.
• Família nombrosa o família monoparental:
(S’acredita amb l’original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent)
10 punts.
• Malaltia crònica que afecta el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic:
(S’acredita amb un informe emès per un metge o metgessa del sistema públic de salut, o
certificat mèdic oficial amb signatura legalitzada pel col·legi de metges de la demarcació
corresponent) que indiqui expressament que l'alumne o alumna té diagnosticada una malaltia
crònica que li afecta el sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs. El document ha
d'especificar de quina malaltia es tracta i que el diagnòstic s'ha fet tenint en compte els criteris
del Departament de Salut. El centre ha de trametre el document a la comissió de garanties
d'admissió per estudiar possibles casos de frau o falsedat)
• Pare o mare, el tutor o tutora o els germans hagin estat escolaritzats al centre:
(No cal presentar cap document acreditatiu perquè el centre en fa la comprovació)

5 punts.

