
        
                                                           

 
 
 
 
 
 

                                     
                                              
                                            
                                              Sant Quintí, 32-50 08041 Barcelona    Telèfon 93 436 89 03     FAX 93 456 32 85     www.institutbroggi.org 

              PREINSCRIPCIÓ  I  MATRÍCULA                                                   
   DOBLE TITULACIÓ  BATXILLERAT- BACCALAURÉAT  

             CURS ESCOLAR  2018-2019 

 

DIFUSIÓ   DE   L’ OFERTA  

 
              PLACES   OFERTADES   DE   BATXIBAC :  12 places 
 
        9  places  :  Modalitats de Ciències – Tecnologia  i  Humanit ats - C. Socials . 
        3  places :  Modalitat   d’Arts. 

 
 
Cal  fer el  procés que  trobareu  al   web  ESTUDI AR A CATALUNYA/ Preinscripció/ 
Batxillerat/ Sol·licitud preinscripció / Per Intern et (suport informàtic) / Omplir la sol·licitud / 
Enviar al Departament d’Ensenyament telemàticament / IMPRIMIR la sol·licitud  
complimentada un cop acabat el tràmit (dues còpies)  /  Portar al  centre demanat  en primer  
lloc amb la documentació necessària.             
 
 
Presentació sol·licituds 
                                    

2 al 4 de maig 

Publicació de les llistes  definitives  d’admesos 1 4 de maig   

Període  de  matrícula  o  confirmació  reserva  ma trícula   
dels  suspesos  de  juny  ( cal consultar al  tauler d' anuncis de  
la Secretaria  els dies assignats dins d’aquest  te rmini  ) 

 

4 al 11 de juliol 
 (veure tauler d’anuncis)  

Període de matrícula extraordinària de batxillerat alumnat amb 
exàmens pendents de setembre   ( cal consultar al tauler 
d'anuncis de  la Secretaria els dies assignats dins  d’aquest termini ) 

6 i 7 de setembre 
 (veure tauler ’anuncis)  

 
DOCUMENTACIÓ  NECESSÀRIA  PER  A  FER  LA  PREINSCR IPCIÓ 

� Original i fotocòpia de la targeta sanitària indivi dual de l’alumne/a (TSI). 
� Original i fotocòpia del  DNI /NIE de l’alumne/a i del pare, mare o tutor/a si són menors. 
� Documentació acreditativa del domicili familiar en el cas que l'adreça que figuri  en el 

DNI / NIE no coincideixi (Certificat municipal conv ivència / Certificat de l’empresa si 
s’al·legués el lloc de treball). 

� Certificació de la qualificació mitjana obtinguda a  l‘ESO o dels estudis que permeten 
l’accés.  Si  l’alumne  encara  està cursant  els  estudis,  certificació  de  la  nota  mitjana  
( amb dos decimals )  dels  cursos  avaluats  defin itivament. 

� Altres documents que acreditin valoració a l'aplica ció del barem (justificació de la  renda 
mínima d'inserció, de la discapacitat de l’alumne/a  o dels pares o germans, carnet  
família nombrosa vigent o família monoparental, mal altia crònica que afecti el sistema  
digestiu, endocrí o metabòlic de l’ alumne/a, altre s ...)  

� Per a les sol·licituds del  2n de Batxillerat : Cer tificat  del  Centre (  cal que consti el codi 
del centre) on  esteu matriculats actualment en Bat xillerat. Cal indicar el   curs  que  
esteu  cursant.   

 
HORARI  DE  PRESENTACIÓ  DE  SOL·LICITUD  A  LA  SE CRETARIA  DE  L‘INSTITUT    

MATINS :    De  dilluns  a  divendres  de  10h  a  13h 


