PREINSCRIPCIÓ BATXILLERAT 19-20
CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ
Publicació de l'oferta inicial
Presentació de les sol·licituds
Presentació de documentació pendent, però no de sol·licituds
Publicació de la llista amb el barem provisional
Reclamacions
Llistes amb el barem un cop resoltes les reclamacions
Sorteig número de desempat (Via Augusta 202 -11h el resultat es difondrà a partir de les 12)
Publicació de la llista ordenada definitiva
Publicació de l'oferta final
Publicació de les llistes definitives d'alumnat admès i d’espera
Període de matriculació ordinària

10 de maig
14 al 21 de maig
fins el 23 de maig
4 de juny
5 al 12 de juny
17 de juny
18 de juny
21 de juny
5 de juliol
8 de juliol
9 al 15 de juliol

HORARI - Dilluns a Divendres, de 9:00 a 11:00 i de 12:00 a 14:00
AQUEST ANY NOMÉS ES PODRÀ PRESENTAR DE 2 MANERES:
- Formulari electrònic (no cal presentar documents al centre, a menys que
l’Administració no pugui recuperar les dades)
- Formulari en suport informàtic (s’han de presentar tots els documents al
centre)

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR DINS EL TERMINI ESTABLERT
Documentació necessària en tots els casos:
 Identificador de l’alumne (RALC)
 La sol·licitud de preinscripció. Cal presentar una única sol·licitud per a cada tipus d’ensenyament,
al centre demanat en primer lloc (juntament amb la documentació acreditativa), però s’hi poden
indicar més peticions a diversos centres, modalitats i règim sempre ordenats per ordre de
preferència.
 Original i fotocopia del DNI, NIE, passaport o altres documents d’identitat de l’alumne/a.
 Original i fotocopia del DNI, NIE, passaport o altres documents d’identitat del pare, mare o tutor
(menors d’edat).

 Original i fotocopia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació (menors d’edat). Si està en
situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Dpt. T.A.S.i.F.

 Identificador de l’alumne (RALC) – imprescindible per emplenar la sol·licitud
 Certificació acadèmica de la qualificació mitjana de l’expedient dels cursos avaluats
definitivament dels estudis previs (amb dos decimals) és a dir la mitjana dels tres primers cursos de
la ESO, o de tota la ESO, si ja l’han finalitzada. Si es tracta d’estudis antics, la pàgina 27 del llibre
d’escolaritat. Alumnes procedents d’estudis estrangers, amb homologació sense nota, l’ha de
demanar (el sol·licitant) a la D.G.A.F.

Comte d’Urgell, 187 (Edifici 21)
Recinte de l’Escola Industrial
08036 Barcelona
Telèfon: 93 321 90 66
a8042354@xtec.cat
ea-artlaindustrial@xtec.cat
www.artlaindustrial.cat

Documentació acreditativa dels diferents criteris al·legats:
 Certificació municipal de convivència i resguard de la renovació del DNI quan el domicili que
s’al·lega no coincideixi amb el DNI en vigor, caldrà presentar el DNI renovat per a la matriculació .
 Original i fotocòpia del contracte laboral o certificat emès a l’efecte per l’empresa. Pels autònoms, el
domicili serà l’acreditat a l’Agència Tributària (Formulari Declaració Censal models 036 o 037)
 Documentació acreditativa de ser beneficiari de la prestació econòmica de renda garantida de
ciutadania.
 Original i fotocòpia de la tarja acreditativa o del certificat de discapacitat emès pel Departament
d’Acció Social i Ciutadania, l’ICAM o Organisme competent d’altres CC.AA, o certificat de pensió per
incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa.
 Original i fotocòpia del carnet VIGENT de família nombrosa / monoparental.
 Informe de l’EAP corresponent, en cas d’al·legar necessitats educatives especials.
 En cas que s’hagi al·legat trasllat de la unitat familiar per mobilitat forçosa dels pares o tutors
legals o un canvi de residència derivats d’actes de violència de gènere, caldrà presentar la
documentació acreditativa de la circumstància, que serà valorada pel centre i la comissió de
garanties d’admissió.

La falsedat o el frau en les dades al·legades així com presentar 2 sol·licituds, comporta
la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre, incloent, si s’escau, la
pèrdua de la plaça.
Informació preinscripció i matrícula: impresos, documentació, cercador centres, ....:
http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/
http://www.edubcn.cat/ca/alumnat_i_familia

CRITERIS GENERALS DE PRIORITAT EN L’ADMISSIÓ D’ALUMNAT
 Existència de germans escolaritzats al centre, o pares / tutors legals que hi treballen (en
aquell moment) _____________________________________________________________________ 40 punts
 Proximitat del domicili (només 1 opció de les 2)
Àrea de proximitat del centre (Barcelona ciutat) _______________________ 30 punts
Lloc de treball d’un dels pares dins l’àrea de proximitat del centre _________ 20 punts
 Pares (o tutors legals) beneficiaris renda garantida de ciutadania ____________ 10 punts
 Discapacitat, igual o superior al 33% (de l’alumne, pares o germans) __________ 10 punts
 La qualificació mitjana de l’ESO (dels cursos acabats), amb 2 decimals ______ N,NN punts

CRITERIS COMPLEMENTARIS DE PRIORITAT EN L’ADMISSIÓ
 Condició legal de família nombrosa / monoparental _______________________ 15 punts
CRITERIS ESPECÍFICS DE PRIORITAT EN L’ADMISSIÓ D’ALUMNAT
Primer els criteris generals, després els criteris complementaris i en cas d’empat es recorrerà al sorteig.
Qualsevol criteri, al·legat, però no acreditat documentalment, dins el termini establert, implica
que el criteri afectat NO es considerarà a efecte de barem.
Si la sol·licitud s’ha tramés mitjançant suport informàtic, cal imprimir, signar la sol·licitud i junt
amb la documentació acreditativa, presentar-la dintre el termini establert, al centre de primera
opció.
Els alumnes que NO formalitzen la matrícula en el període establert es considera que renuncien a
la plaça adjudicada.

