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PREINSCRIPCIÓ DE BATXILLERAT 2016/2017 
 
Documentació 

- Sol·licitud oficial de preinscripció. Només se’n pot presentar una i ha de ser a l’institut 
demanat en primer lloc. 

 
- Original i fotocòpia del DNI/NIE del pare, mare o tutor/a sol·licitant i de l’alume/a. Si es 

tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen. I si no ho és 
comunitari el NIE o el passaport. 

 
- Original i fotocòpia del llibre de família, pàgines del matrimoni i fill/a o altres 

documents relatius a la filiació en cas d’estrangeria (partida naixement…) 
 
- Original i fotocòpia de la targeta sanitària individual (TSI). 
 
- En cas que l’adreça no coincideixi amb la que hi ha al DNI de la persona sol·licitant, 

s’ha de portar el certificat o volant municipal de convivència de l’alumne/a on ha de 
constar que conviu amb la persona sol·licitant i quan es matriculi el DNI renovat amb 
la nova adreça. En el cas del NIE el certificat municipal d’empadronament amb totes 
les persones que hi viuen. En el cas de treball, certificat de l’empresa. 

 
- Documents justificatius de les circumstàncies que s’al·leguen: beneficiari renda 

mínima d’inserció; germans al centre; discapacitat de l’alumne/a, el pare, la mare o 
germà/na. 

 
- Certificat acadèmic de l’ESO emès pel centre on està estudiant l’alumne/a o, si és el 

cas, fotocòpia i original de la pràgina 27 del llibre de l’ESO si l’ha acabat, o certificat 
d’altres estudis que permeten l’accés al batxillerat. 

 
- Documents justificatius dels criteris complementaris: original i fotocòpia del carnet de 

família nombrosa vigent; informe emès per un/a metge/essa o certificat mèdic oficial 
de la malaltia crònica de l’alumne/a que afecti al seu sistema digestiu, endocrí o 
metabòlic, inclosos els celíacs; pares, mares,  tutors o germans que van estudiar al 
centre. 

 
Calendari  
Publicació de l’oferta de places 13 de maig 
Presentació de les sol·licituds 18 al 25 de maig 

http://www.gencat.cat/preinscripcio Fins al 25 a les 23.55 h 
Publicació de les llistes amb barem 6 de juny 
Reclamacions a les llistes del barem 7 al 9 de juny 
Resolució reclamacions 10 de juny 
Llistes amb els barems ja resoltes les reclamacions 14 de juny 
Sorteig desempat 15 de juny 
Llista ordenada definitiva 17 de juny 
Publicació de l’oferta definitiva 30 de juny 
Publicació de les llistes definitives 4 de juliol 

Matriculació 
5 al 12 de juliol                      
7 al 9 de setembre 

Horari de secretaria durant la preinscripció: 
De dilluns a divendres als matins de 9:30 a 13:30 hores. Les tardes de dilluns i dimarts 
de 15:00 a 16:45 hores (23 i 24 de maig de 2016). 


