Preinscripció Batxillerat. Curs 2019-2020
- Període de presentació de sol·licituds: del 14 de maig al 21 de maig de 2019, ambdós
inclosos. La documentació es pot presentar fins al 23 d'abril de 2019.
- Període de matrícula per als alumnes preinscrits amb plaça assignada al batxillerat: del
9 al 15 de juliol de 2019, ambdós inclosos.
DOCUMENTACIÓ. Hi ha dos formes de fer la preinscripció i en ambdós casos es fa per
internet:
Si la preinscripció es fa electrònicament mitjançant el servei d’identificació idCAT o altres
certificats digitals NO CAL portar cap documentació al centre.
Si la preinscripció es fa en suport informàtic s’ha de portar al centre:
- Documentació obligatòria que cal presentar:
1. 2 còpies signades de l’imprès de preinscripció omplert per internet.
2. L'original i una fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
3. L'original i una fotocòpia del DNI/NIE/Passaport de la persona sol·licitant (pare, mare,
tutor/a o guardador/a de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de
residència on consta el NIE o del passaport.
4. L'original i una fotocòpia del DNI/NIE/Passaport de l'alumne/a.
5. Original i fotocòpia del certificat acadèmic dels estudis (ESO o altres) que en permeten
l’accés.
6. Original i fotocòpia de la tarja sanitària o equivalent (per matrícula).

- Documentació que acredita el compliment dels criteris al·legats (segons pertoqui):
Criteri al·legat
Proximitat del domicili habitual de
l'alumne/a al centre.

Proximitat del domicili de treball del
pare o mare, tutor/a o guardador/a de
fet al centre.
Beneficiaris de l'ajut de la renda
garantida de ciutadania.

Discapacitat de l'alumne/a, pare o
mare, tutor/a o germans.

Família
nombrosa
monoparental.

o

família

Trasllat de la unitat familiar per
mobilitat forçosa dels pares o tutors
legals o un canvi de residència derivat
d'actes de violència de gènere.

Documentació que cal portar
Quan el domicili habitual que s'al·lega no coincideix
amb el del DNI, amb el de la targeta de residència on
consta el NIE o es tracta de persones estrangeres
sense NIE, s'acredita amb el certificat o volant
municipal de convivència de l'alumne/a, on ha de
constar que conviu amb la persona sol·licitant.
Una còpia del contracte laboral o un certificat emès a
aquest efecte per l'empresa.
Documentació acreditativa de ser beneficiari/ària de la
prestació econòmica de la renda garantida de ISSN
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ciutadania.
L'original i una fotocòpia de la targeta acreditativa de la
discapacitat o del certificat de discapacitat de la
persona que al·lega aquesta condició emès pel
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
Original i fotocòpia del carnet vigent de família
nombrosa o monoparental.
Documentació acreditativa de la circumstància.

