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PREINSCRIPCIÓ BATXILLERAT 2018/2019 
 
CRITERIS DE PRIORITAT PER A L’ORDENACIÓ DE LES SOL· LICITUDS 2018/2019 

 
Criteris generals: 

• Germans escolaritzats al centre:  40 punts. 
• Proximitat del domicili habitual de l'alumne o alumna al centre o proximitat del lloc de treball 

del pare, la mare, tutor o tutora, guardador o guardadora de fet.  
1. Quan el domicili habitual estigui a l'àrea d'influència del centre: 30 punts. 
2. Quan a instància de la persona sol·licitant es prengui en consideració l'adreça del lloc de treball del 

pare, la mare, el tutor o la tutora, el guardador o la guardadora de fet, i aquest és dins l'àrea 
d'influència del centre: 20 punts.  

Documentació a presentar: 
1. Quan el domicili habitual que s'al·lega no coincideix amb el del DNI, NIE o es tracta de persones 

estrangeres sense NIE, certificat o volant municipal de convivència de l'alumne o alumna, on consti 
que conviu amb la persona sol·licitant. 

2. Si es considera el domicili del lloc de treball, còpia del contracte laboral o d'un certificat emès a 
aquest efecte per l'empresa. En el cas de treballadors en el règim d'autònoms, model 036. 

 
• Renda anual de la unitat familiar: Quan el pare o la mare, el tutor o la tutora, siguin beneficiaris 

de l'ajut de la renda mínima d'inserció: 10 punts. Presentar documentació acreditativa de ser 
beneficiari/ària de la prestació econòmica de la renda mínima d'inserció. 

• Discapacitat de grau igual o superior al 33%: 10 punts. Presentar original i fotocòpia del 
certificat de discapacitat de la persona que al·legui aquesta condició, emès pel Departament de 
Benestar Social i Família. 

• Expedient acadèmic Barem: qualificació mitjana dels estudis que permeten l’accés al batxillerat 
 

Criteris complementaris 
• Família nombrosa o monoparental: 15 punts. Presentar original i fotocòpia del carnet de 

família nombrosa o monoparental vigent. 
• Malaltia crònica de l’alumne/a que afecta el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos 

els celíacs: 10 punts. Presentar 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, en què s'indiqui expressament que l'alumne o alumna té diagnosticada una malaltia 
crònica que afecta el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs, i s'hi 
especifiqui de quina malaltia es tracta. 

• Si el pare, la mare, els tutors o els germans han estat escolaritzats al centre per al qual 
es presenta la sol·licitud: 5 punts.  

 

Els alumnes admesos han de formalitzar la matrícula en les dates que es detallen en el calendari. Per a la 
formalització de la matrícula cal presentar: 

• La documentació que acredita el compliment dels requisits acadèmics o altres que siguin exigibles, 
si no s'han presentat abans. 

• El DNI renovat amb la nova adreça si no es va poder presentar amb la sol·licitud de preinscripció. 

• Els alumnes que no formalitzen la matrícula en el període establert es considera que renuncien a la 
plaça adjudicada, llevat que es produeixi un endarreriment per causes justificades. 

 
         


