
 

 

 

 

 

 

 

La sol·licitud s'ha de presentar al registre electrònic de la Generalitat mitjançant: 

 Formulari electrònic. El tutor/a legal (si l'alumne/a és menor d'edat o no fa els 18 anys 

durant l'any en què es presenta la sol·licitud) o l'alumne/a (major d'edat o que fa els 

18 anys durant aquest any) s'ha d'identificar mitjançant un certificat digital, com ara el 

DNIe o el sistema alternatiu d'identificació IdCAT Mòbil. 

 Formulari en suport informàtic. En aquest cas, cal adjuntar al formulari el document 

identificatiu escanejat o fotografiat de la persona que presenta la sol·licitud. 

 

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA  

Documentació identificativa 

Sol·licitud mitjançant formulari electrònic 

 Si s'ha indicat el número identificador de RALC de l'alumne/a, no cal presentar cap 

documentació identificativa.  

 Si l'alumne/a no té número identificador de RALC, perquè no ha estat escolaritzat a 

Catalunya des del curs 2015-2016, cal adjuntar, en el cas que l'alumne sigui menor 

d'edat, el llibre de família o altres documents relatius a la filiació. 

 També cal adjuntar el document d'identitat de l'alumne/a i/o dels progenitors o 

tutor/a, si s'han identificat amb el passaport o el document d'identitat d'un país 

membre de la Unió Europea 

 Si s'han identificat amb el DNI o el NIE només cal adjuntar-lo si no s'han pogut validar 

les dades per consulta interadministrativa i així ho indica el resguard de presentació de 

la sol·licitud.  

 Si l'alumne es major d'edat només cal aportar la documentació acreditativa de la 

identitat de l'alumne/a en el mateixos casos establerts en el paràgraf anterior.  

Sol·licitud mitjançant formulari en suport informàtic 

 Si l'alumne/a és major d'edat o fa els 18 anys durant l'any 2022: DNI, NIE, passaport o 

el document d'identitat d'un país membre de la Unió Europea.  

 

 

TERMINI PER PRESENTAR I MODIFICAR LA SOL·LICITUD  DE PREINSCRIPCIÓ PER 
BATXILLERAT I ADJUNTAR DOCUMENTACIÓ: 

Del 20 al 26 d’abril de 2022, ambdós inclosos. 
https://educacio.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/20483-obligatoris?moda=3 
 
Termini per presentar documentació: fins el 27 d’abril de 2022 
Per  adjuntar documentació addicional, heu de clicar l’enllaç 
https://educacio.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/20483-obligatoris?moda=3, 
segons la modalitat que heu presentat. 

https://educacio.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/20483-obligatoris?moda=3


 Si l'alumne/a és menor d'edat i no fa els 18 anys durant l'any 2022: DNI, NIE, 

passaport o el document d'identitat d'un país membre de la Unió Europea de la 

persona sol·licitant. 

  El document d'identitat de l'alumne/a si s'ha identificat amb el passaport o el 

document d'identitat d'un país membre de la Unió Europea. 

 Si s'ha identificat amb el DNI o el NIE només cal adjuntar-lo si no s'han pogut validar 

les dades per consulta interadministrativa i així ho indica el resguard de presentació de 

la sol·licitud. 

 El llibre de família o altres documents relatius a la filiació. 

 

CRITERIS DE PRIORITAT I BAREM  

Si el nombre de sol·licituds és superior a l’oferta, s’apliquen les prioritats i els criteris que 

determina la normativa vigent per ordenar les sol·licituds i assignar els llocs escolars.  

 

CRITERIS PRIORITARIS 

 Existència de germans escolaritzats al centre.  Barem: 50 punts 

 Domicili habitual situat en zona educativa del centre. Barem:  30 punts 

 Quan a instància del pare o mare, tutor/a o guardador/a de fet es pren en 

consideració, en comptes del domicili habitual, l'adreça del lloc de treball d'un d'ells, i 

aquesta és dins la zona educativa del centre: 20 punts 

 Renda anual de la unitat familiar (Renda garantida de ciutadania)  Barem: 15 punts  

 Nota mitjana de l’expedient acadèmic. 

CRITERIS COMPLEMENTARIS  

 Discapacitat de l'alumne/a, pare o mare, tutor/a o germans.(Grau igual o superior al 33 

%) Barem: 15 punts 

 Quan el pare o mare o tutor/a legal treballa en el centre, en el moment de presentar la 

sol·licitud de preinscripció. Barem: 10 punts 

 Pel fet de formar part d'una família nombrosa i/o monoparental. Barem: 10 punts 

 Pel fet que l'alumne/a hagi nascut en un part múltiple. Barem: 10 punts 

 Quan s'acrediti la condició de víctima de violència de gènere o terrorisme. Barem: 10 

punts 

Altres situacions previstes en la norma 

La comissió de garanties d'admissió valorarà les sol·licituds en què s'al·legui el trasllat de la 

unitat familiar degut a la mobilitat forçosa del pare, mare o tutor o tutora legal, la discapacitat 

sobrevinguda en qualsevol dels membres de la família o un canvi de residència derivat d'actes 

de violència de gènere o d'assetjament escolar. En aquests casos, cal adjuntar la documentació 

acreditativa de la circumstància. 

 


