PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA BATXILLERAT
CURS ESCOLAR 2017-2018
Per tal de dur a terme una correcta introducció de le dades, la familia / el sol·licitant hauria
de realitzar el procés telemàtic següent :
Cal fer el procés que trobareu a GENCAT.CAT / PREINSCRIPCIÓ / Anar a Batxillerat /
Presencialment – Per Internet ( en suport informàtic ) Omplir la sol·licitud / Enviar al
Departament d’Ensenyament telemàticament / IMPRIMIR la sol·licitud complimentada un
cop acabat el tràmit ( dos còpies ) / Portar al centre demanat en primer lloc amb la
documentació necessària.

Presentació sol·licituds (La tramesa de sol·licitud per Internet es

16 al 24 de maig

pot fer a partir del dia 12 fins a les 24 h. del dia 24 de maig)

Llistes amb el barem provisional

6 de juny

Presentació de reclamacions sobre el barem

7 al 9 de juny

Llistes amb el barem un cop resoltes les reclamacions

14 de juny

Sorteig número de desempat

15 de juny

Publicació de les llistes definitives d’admesos

3 de juliol

Període de matrícula o confirmació reserva matrícula
4 al 11 de juliol
dels suspesos de juny (cal consultar al tauler d' anuncis de la
(veure tauler d’anuncis)
Secretaria els dies assignats dins d’aquest termini )
Període de matrícula extraordinària de batxillerat alumnat amb
6 al 8 de setembre
exàmens pendents de setembre (cal consultar al tauler
(veure tauler d’anuncis)
d'anuncis de la Secretaria els dies assignats dins d’aquest termini)
DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A FER LA PREINSCRIPCIÓ

Original i fotocòpia de la targeta sanitària individual 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 convivència / 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 amb la
nota mitjana ( amb dos decimals ) dels cursos avaluats definitivament.
Altres documents que acreditin valoració a l'aplicació 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, malaltia crònica que
afecti el sistema digestiu, endocrí o metabòlic de l’ alumne/a, altres ...)
Per a les sol·licituds de 2n de Batxillerat: Certificat del Centre (cal que consti el
codi del centre) on esteu matriculats actualment en Batxillerat. Cal indicar el
curs que esteu cursant.
HORARI DE PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD A LA SECRETARIA: MATINS DE 10h a 13h
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