INFORMACIÓ RELACIONADA AMB EL BAREM DEL PROCÉS DE
PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ DE L’ALUMNAT A BATXILLERAT

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/batxillerat/documentacio/
La preinscripció per internet (electrònica o en suport informàtic) es fa a través
de la pàgina web del Departament d’Educació: www.gencat.cat/preinscripcio o o del
Consorci d’Educació de Barcelona: https://www.edubcn.cat/ca/alumnat_i_familia/
informacio_general_matriculacio/acces_als_estudis/3_16#/4

La realització de la preinscripció telemàtica assigna un codi de sol·licitud que
permet a la família fer el seguiment telemàtic del procés de preinscripció i
matrícula.
Si s'ha emplenat la sol·licitud electrònica, el tràmit de presentació s'acaba amb
l'enviament del formulari i no s'ha de presentar cap còpia al centre ni tampoc
cap documentació acreditativa de la persona sol·licitant ni de l'alumne que es
pugui validar electrònicament.
Si s'ha emplenat la sol·licitud en suport informàtic, cal presentar el resguard de
la sol·licitud enviada per Internet al centre demanat en primer lloc i en el termini
establert. Si no s'ha pogut validar electrònicament, també s'haurà de presentar
la documentació d'identificació de la persona sol·licitant o de l'alumne.
En tot cas, cal presentar la documentació acreditativa del criteri de prioritat que
no es pugui validar electrònicament, al centre educatiu que s'ha demanat en
primera opció i en el termini establert.
Cal tenir en compte que la sol·licitud només
establert es presenta al centre la documentació
opció.
De les preinscripcions presentades físicament
seguiment des del propi mòbil, i el risc que hi
dubte més alt.

és vàlida si dins del termini
requerida demanat en primera
no hi ha manera de fer-ne un
hagi errors de dades és sens

A cada sol·licitud se li assigna de manera obligatòria un número que ha de
servir per ordenar-les en cas d'empat, a partir del sorteig públic del número de
desempat.
Quan el nombre de sol·licituds d'admissió és superior a l'oferta de places
s'apliquen, per ordre, els criteris de prioritat específics de l'ensenyament, els
criteris generals i els criteris complementaris. El compliment d'aquests criteris
s'ha d'acreditar amb la documentació especificada.
El barem de punts que tenen associat els criteris de prioritat permeten ordenar
totes les sol·licituds. (El barem s'aplica en relació amb el centre demanat en
primer lloc i es manté per a la resta de peticions.) En les situacions d'empat que

es produeixin després d'aplicar els criteris, l'ordenació de les sol·licituds
afectades es fa per sorteig públic.
a) Criteri específic
Per preinscriure's al batxillerat en un centre determinat tenen preferència els
alumnes que procedeixin dels centres i ensenyaments que hi són adscrits,
excepte per la modalitat d'arts. En aquest cas no s'ha de presentar cap
document acreditatiu.
Per tant, l’alumnat que ha fet l’ESO a l’institut Moisès Broggi té preferència per
als Batxilletrats Humanístic-Social i Cièntífic-Tecnològic, però no pas per al
Batxillerat Artístic. Tot l’alumnat de Barcelona ciutat té la mateixa puntuació de
zona per accedir a qualsevol batxillerat artístic de la ciutat (30 punts).
b) Criteris generals
1.Germans escolaritzats al centre (en el moment de presentar la sol·licitud de
preinscripció) o pares o tutors legals que hi treballen (en el moment de
presentar la sol·licitud de preinscripció amb una activitat continuada, una
jornada mínima de 10 hores setmanals i el corresponent nomenament d'interí o
substitut o un contracte laboral o administratiu). 40 punts
2.Proximitat del domicili habitual de l'alumne o alumna al centre o proximitat
del lloc de treball del pare, la mare, el tutor/a o el guardador/a de fet.
Quan el domicili habitual es troba a l'àrea d'influència del centre: 30 punts
En el cas de Batxillerat, s’entén per “àrea d’influència” estrictament el districte
municipal. Compte perquè l’àrea d’influència per a l’ESO té criteris diferents.
Quan a instància del sol·licitant es pren en consideració l'adreça del lloc de
treball del pare, la mare, el tutor/a, o el guardador/a de fet, i aquest és dins
l'àrea d'influència del centre: 20 punts.
Quan el domicili habitual és fora de l’àrea d’influència però dins de Barcelona
ciutat: 10 punts
En el cas de Batxillerat artístic l'àrea d'influència del centre és Barcelona
ciutat: 30 punts
Encara que es doni més d'un supòsit, no es pot acumular més d'una puntuació
pel criteri de proximitat.
3. Renda anual de la unitat familiar en el cas que el pare, la mare, el tutor o
tutora siguin beneficiaris de l'ajut de la renda garantida de ciutadania. 10 punts
4. Discapacitat (igual o superior al 33%) de l'alumne/a, el pare, mare, tutor/a,
un/a germà/ana. 10 punts

5. Expedient acadèmic: qualificació mitjana dels estudis que permeten l'accés
al batxillerat, calculada amb dos decimals o, si l'alumne/a encara els està
cursant en el moment de presentar la sol·licitud d'admissió, la qualificació
mitjana dels cursos d'aquests estudis ja avaluats definitivament, calculada amb
dos decimals.
c) Criteris complementaris
Aquest criteri només s’aplica en el cas que el nombre de preinscripcions
ordenades segons els criteris específics i generals sigui inferior al nombre de
places ofertades.
L'alumne o alumna forma part d'una família nombrosa o monoparental.
15 punts.

