
         Generalitat de Catalunya 
         Departament d’Ensenyament 
         Institut Antoni Cumella  

 
 
                                     C/ Roger de Flor s/n         08401 Granollers -  Tel: 93 879 41 72 -  Fax: 93 8793005   E-mail: a8017931@xtec.cat       

 

BATXILLERAT  PREINSCRIPCIÓ 2018-2019
DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR  

 

 

 

- La sol·licitud que faciliten els centres ÉS ÚNICA i cal presentar-la al centre demanat en 
PRIMER LLOC juntament amb: 
 

Documentació identificativa:   Original i Fotocòpia 
- DNI de l’alumne/a o targeta de residència NIE per persones estrangeres. 
- TIS (Targeta Sanitària Individual). 
- Llibre de família, tots els fulls escrits o certificat de naixement. 
- DNI del pare, mare i/o tutor/a o targeta de residència NIE per persones 

estrangeres. 
 

Documentació acreditativa del criteri o criteris de prioritat al·legats: 
Generals: 

- Certificat nota mitja ESO o Historial Acadèmic ESO/cicle. 
- Quan el domicili habitual que s’al·lega no coincideix amb el del DNI /NIE , cal 

aportar volant original de convivència de l’alumne amb el sol·licitant i renovació 
DNI/NIE. 

- Original i Fotocòpia del document que acredita ser beneficiari/ària de la prestació 
econòmica de la Renda mínima d’inserció. 

- Original i fotocòpia del Certificat de discapacitat igual o superior al 33%, emès pel 
Departament de Benestar Social i Família. 

- Certificat Acadèmic de la nota mitjana dels estudis que permeten l’accés al 
batxillerat. 

 

Complementaris: 
- Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa i/o monoparental vigent. 
- Original i fotocòpia de l’informe mèdic en què s’indiqui expressament que 

l’alumne/a té diagnosticada una malaltia crònica que afecta al seu sistema digestiu, 
endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs. 

- Si el pare, mare, tutors o germans han estat escolaritzats al centre on es presenta 
la sol·licitud s’ha de facilitar les dades per la comprovació a l’arxiu del centre. 

 

 
 
 

LLOC DE RECOLLIDA DELS FULLS DE PREINSCRIPCIÓ:  
 

Consergeria. HORARI: De dilluns a divendres de 9 a 20 hores 
 

 
LLOC DE PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ: 

 
Secretaria del centre HORARI: 

De dilluns a divendres de 10:30 a 12:30 hores 
Dilluns i dimecres de 16 a 18:00 hores 


