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PREINSCRIPCIÓ D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA  CURS 2017 - 18 

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: 
del 23 de MARÇ al 4 d’ABRIL de 2017 ambdós inclosos 

HORARI DE L’OFICINA: 
matins (de dilluns a divendres) de 9.30h a 13.30h 

tardes (només DIMECRES i DIJOUS) de 15.30h a 17.30h 
 
 

Cal presentar una sol·licitud de preinscripció per ser admès per primera vegada en un centre. El formulari de sol·licitud i la documentació 
acreditativa corresponent s’ha de presentar dins del termini al centre demanat en primer lloc (només es pot presentar una sol·licitud de 
preinscripció).  S’hi poden indicar peticions per a diversos centres per ordre de preferència.  
 
La sol·licitud es formalitza mitjançant el formulari disponible al web del Departament d’Ensenyament, als centres educatius i a les oficines 
municipals d’escolarització. 

També es pot fer mitjançant el formulari en suport informàtic disponible al web del Departament d’Ensenyament (fins les 24h del dia 3 
d’abril de 2017): es genera un document que cal imprimir i signar. 
Cal finalitzar el tràmit amb la presentació de la sol·licitud i la documentació corresponent al centre demanat en primer lloc dins el termini de 
presentació. Si la sol·licitud i la documentació es presenten un cop acabat el termini es tracta com una sol·licitud fora de termini. 
 
La presentació de més d’una sol·licitud per accedir a ensenyaments inclosos en un mateix procediment de preinscripció, o la falsedat o el 
frau en les dades al·legades, comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre. 

 

CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA: 

 Publicació de l’OFERTA INICIAL:  20 de març de 2017 
 Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb el BAREM PROVISIONAL:  24 d’abril de 2017 
 Termini de RECLAMACIÓ DEL BAREM PROVISIONAL:  del 25 al 27 d’abril de 2017 
 SORTEIG del número de desempat: 4 de maig de 2017, a les 11h als Serveis Centrals del Departament 

d’Ensenyament  (Via Augusta 202, Barcelona) 
 Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb el BAREM un cop resoltes les reclamacions:  

3 de maig de 2017 
 Publicació de la llista ordenada definitiva: 8 de maig de 2017 
 Publicació de l’oferta final:  30 de maig de 2017 
 PUBLICACIÓ DE LES LLISTES DE L’ALUMNAT ADMÈS, i si escau, de la llista d’espera:  2 de juny de 2017 
 Període de MATRÍCULA  per a l’alumnat amb plaça assignada al PRIMER CURS de l’ESO:  del 12 al 16 de JUNY 

de 2017, ambdós inclosos  (matins: de 9h a 13.30h) 
 Període de MATRÍCULA ORDINÀRIA per a l’alumnat amb plaça assignada a SEGON, TERCER i QUART curs de 

l’ESO o de CONFIRMACIÓ DE PLAÇA ASSIGNADA, en cas d’alumnat PENDENT DE L’AVALUACIÓ DE SETEMBRE:    
del 26 al 30 de JUNY de 2017  (matins: de 9h a 13.30h) 

 Període de MATRÍCULA EXTRAORDINÀRIA per a l’alumnat  pendent de l’avaluació de setembre :  del 6 al 8 de 
SETEMBRE de 2017  (matins: de 9h a 13.30h) 

Les peticions d’admissió s’ordenen en PREFERENTS i NO PREFERENTS.  Són peticions preferents les referides a centres als quals està 
adscrit el centre on el/la sol·licitant cursa el darrer curs de l’ensenyament actual.  

La simultaneïtat amb els ensenyaments professionals de música o de dansa s’acredita en la sol·licitud de preinscripció amb una declaració 
feta a la sol·licitud. En el moment de formalitzar la matrícula l’alumnat s’acredita que està matriculat o admès pendent de matriculació en 
un centre autoritzat per cursar ensenyaments professionals. 

En el cas d’alumnat que segueix programes esportius d’alt rendiment l’acreditació ha de ser un certificat del Consell Català de l’Esport.   

 
 

 



 

 
 
 
DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR EN TOTS ELS CASOS AL FER LA PREINSCRIPCIÓ (DINS DEL TERMINI) : 

 
- ORIGINAL i FOTOCÒPIA del LLIBRE DE FAMÍLIA (pàgines dels PARES i ALUMNE/A) o altres documents relatius a la filiació. 

Si l’alumne/a està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 
- ORIGINAL I FOTOCÒPIA DEL DNI DE LA PERSONA SOL·LICITANT (pare, mare, tutor/a, guardador/a de fet)  o, si la persona 

sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d’estrangers 
comunitaris, document d’identitat del país d’origen. 

- ORIGINAL I FOTOCÒPIA DEL DNI DE L’ALUMNE/A o de la targeta de residència on consta el NIE si es tracta de persones 
estrangeres, SI SE’N DISPOSA. 

- ORIGINAL I FOTOCÒPIA DE LA TARGETA SANITÀRIA INDIVIDUAL (TSI) DE L’ALUMNE/A.  
 

De manera extraordinària, les dades d’identificació o de filiació dels alumnes estrangers també es poden acreditar amb el document 
d’identitat, el llibre de família del país d’origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar. El/la director/a del centre la 
valorarà i deixarà constància per escrit de la decisió adoptada.   

 
QUAN PER DIVORCI, SEPARACIÓ O QUALSEVOL ALTRA CAUSA, ELS CÒNJUGES VISQUIN EN DOMICILIS SEPARATS, ES 
CONSIDERARÀ COM A DOMICILI EL DEL CÒNJUGE QUE TINGUI ATRIBUÏDA LA CUSTÒDIA DE L’ALUMNE/A, s’ha de presentar 
original i fotocòpia de la sentència de separació o de divorci. 
 

L’adscripció entre centres no s’ha d’acreditar amb cap document. 
 

CRITERIS GENERALS 
 Existència de germans escolaritzats al centre o de pares o tutors legals que hi treballen:  barem 40 punts. 

Un/a alumne/a té germans escolaritzats al centre quan aquests ho estan escolaritzats en el moment de  presentar la sol·licitud de 
preinscripció. Un pare o mare, o tutor/a legal treballa en el centre quan en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció hi 
exerceix una activitat continuada amb una jornada mínima en el centre de 10 hores setmanals, amb el corresponent nomenament 
d’interí o substitut/a o amb un contracte laboral o administratiu. No s’ha de presentar cap document, el centre en fa la comprovació.  
Aquest criteri és aplicable als infants i als joves en situació d’acolliment familiar atenent a la composició de la família acollidora.      

 Proximitat del domicili: 
-  Quan el domicili familiar es troba a l'àrea d’influència del centre:  30 punts. 
-  Quan a instància del pare, mare, tutor/a, guardador/a de fet, es prengui en consideració, en comptes del domicili familiar, l'adreça 

del lloc de treball d'un d'ells, i aquest és dins l'àrea d’influència del centre:  20 punts. 
             - Quan el domicili familiar és al mateix municipi on està ubicat el centre sol·licitat en primer lloc, però no en la seva àrea           

d’influència:  10 punts. 
ORIGINAL i FOTOCÒPIA del DNI de la PERSONA SOL·LICITANT o del NIE en el cas de persones estrangeres. 
Quan el domicili familiar que s'al·lega no coincideix amb el del DNI de la persona sol·licitant o amb el del NIE, en el cas de persones 
estrangeres, 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. 
Quan per aquest criteri es consideri el domicili del lloc de treball, s'acredita mitjançant una còpia del contracte laboral o un certificat 
emès a aquest efecte per l'empresa. En el cas treballadors autònoms es tindrà en compte el domicili acreditat a l’Agència Tributària i 
s’acreditarà  amb còpia del formulari de la declaració censal d’alta, modificació i baixa en el cens d’obligats tributaris (model 036 o 037). 

 Quan el pare o mare, el/la tutor/a, siguin beneficiaris de l'ajut de la renda mínima d'inserció, calculat en funció dels fills a càrrec de la 
persona perceptora: barem 10 punts 

    Documentació acreditativa de ser beneficiari/ària de la prestació econòmica de la renda mínima d'inserció. 
 Quan l'alumne/a acrediti una discapacitat de grau igual o superior al 33%, o quan el pare o mare, tutor/a o germà/na acredita una 

discapacitat igual o superior al 33%:  barem 10 punts. 
ORIGINAL i 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. També s'admeten els certificats de discapacitat emesos pels 
organismes competents d'altres comunitats autònomes. En tot cas, cal acreditar una discapacitat igual o superior al 33%. 
Es consideren afectats per una discapacitat igual o superior al 33% els pensionistes de la Seguretat Social que tenen reconeguda una 
pensió d'incapacitat permanent de grau total, absoluta o de gran invalidesa i els de les classes passives que tenen reconeguda una pensió 
de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat. 

 

CRITERIS COMPLEMENTARIS 
 

1. Pel fet de formar part de família nombrosa o família monoparental:   15 punts. 
        ORIGINAL i FOTOCÒPIA del CARNET de família nombrosa o monoparental vigent. 
2. Pel fet que l’alumne/a tingui una malaltia crònica que afecti el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs: 10 punts. 

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, on s'indiqui expressament que l'alumne/a té diagnosticada una malaltia crònica que li afecta el 
sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs, i s’hi especifiqui de quina malaltia es tracta. 

3. Pel fet que el pare o mare, tutor/a, o germans haguessin estat escolaritzats al centre per al qual es presenta la sol·licitud:  5 punts. 
         Han de facilitar al centre les seves dades perquè el centre pugui fer-ne la comprovació (estudis gratuïts i universals). 


