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INFORMACIÓ PREINSCRIPCIÓ BATXILLERAT
CURS 2016/2018
(pels alumnes de nou ingrés).

Del 16 al 24 de maig de 2017
(Es pot presentar la documentació fins el 26 de maig de 2017)
CAL PORTAR:
1.- Fotocòpia del DNI de l'alumne/a.
(Quan el domicili no coincideix amb el del DNI o NIE, certificat de convivència on consti que conviu
amb els pares)
2.- Fotocòpia del DNI dels pares de l'alumne/a o tutors legals.
3.- Fotocopia del llibre de família (full de l'alumne/a, en el cas d’alumnes menors d’edat)
4.- Fotocòpia de la TSI (targeta sanitària)
5.- Si és el cas, documentació de ser beneficiària la unitat familiar de l'ajut per renda mínima
d'inserció o acreditació de recursos inferiors a aquesta.
6.- Si és el cas, certificat de discapacitat de la persona que al·legui aquesta condició.
6.- Si és el cas, fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental actualitzada.
7.- Si és el cas, certificat mèdic oficial conforme l’alumne pateix alguna malaltia crònica de l’aparell
digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs.
8.- Si és el cas, justificació conforme el pare, mare o tutors legals, han estudiat al centre.
8.- Expedient acadèmic d’ESO, i en el cas d’alumnes que estiguin cursant 4t. d’ESO certificació amb
la qualificació mitjana dels 3 primers cursos (calculada amb dos decimals).
IMPORTANT!!!!
- Publicació de les llistes amb la puntuació provisional: 6 de juny de 2017.
- Sorteig públic per determinar l'ordenació de sol·licituds: 15 de juny de 2017 a partir de les 11
hores.
- Termini per presentar reclamacions: del 7 al 9 de juny de 2017.
- Publicació de les llistes de sol·licituds amb la puntuació definitiva: 19 de juny de 2017.
- Publicació de les llistes d'alumnes admesos: 3 de juliol de 2017.

MATRÍCULA DELS ALUMNES ADMESOS:
- Matricula ordinària: del 4 al 7 de juliol de 2017, ambdós inclosos.
- Matrícula extraordinària: (per als alumnes de batxillerat pendent de l'avaluació de setembre):
del 6 al 8 de setembre de 2017, ambdós inclosos.
BEQUES PER A ESTUDIS POSTOBLIGATORIS
Cal informar-se del període oficial per a tramitar la beca per estudis postobligatoris al
portal http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis_i_tramits/beques/

