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Calendari del procés de preinscripció i matrícula 

 

Publicació de la oferta de places inicial 10 de maig de 2019 

Presentació de sol·licituds de preinscripcions 

14 al 21 de maig de 2019 - d’11 a 14 h* 
*L’escola romandrà tancada el dilluns 20 
de maig, d’acord amb el calendari 
escolar 2018/2019. 

Publicació de la llista de sol·licituds amb 
puntuació provisional 4 de juny de 2019 

Termini per presentar reclamació 5 al 12 de juny de 2019 

Publicació de la llista de sol·licituds amb la 
puntuació un cop resoltes les reclamacions 17 de juny de 2019 

Sorteig del número de desempat 18 de juny de 2019 

Publicació de la llista ordenada definitiva 21 de juny de 2019 

Publicació de l’oferta final de places 5 de juliol de 2019 

Publicació de la relació d’alumnes admesos i 
llista d’espera 8 de juliol de 2019 

Matriculació alumnes preinscrits amb plaça 
assignada 9 al 15 de juliol de 2019 - d’11 a 14 h 

Confirmació de plaça dels alumnes preinscrits a 
segon de batxillerat 9 al 15 de juliol de 2019 - d’11 a 14 h 

Matriculació d’alumnes de batxillerat pendents 
de l’avaluació de setembre 6 de setembre de 2019 -  d’11 a 14 h 

 

Preinscripció 

Es pot realitzar mitjançant un d’aquests procediments: 
• Sol·licitud al registre electrònic de la Generalitat (servei IdCat Mòbil o altres 

certificats digitals). No cal presentar documentació a secretaria 
• Sol·licitud electrònica disponible al web del Departament d’Educació. Cal imprimir i 

signar el comprovant i junt amb la documentació acreditativa i presentar-lo a 
secretaria fins al 23 de maig. 

A la secretaria del centre us podem donar suport al procediment, sempre i quan es porti tota 
la documentació necessària per poder realitzar la sol·licitud electrònica, que es detalla a 
l’apartat següent. 



2/4 

Documentació de la preinscripció 

 
A.- Dades personals: 

• Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport de l’alumne/a. 
• Núm. identificador de l’alumne/a (IDALU) ( podeu trobar-lo a l’informe 

d’avaluació 2018/2019 o de cursos anteriors) 
• Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual).  

Si l’alumne és menor d’edat també cal portar: 
• Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare i de la mare o del 

tutor/a legal). 
• Original i fotocòpia del llibre de família o altre document relatiu a la filiació. 

 
B.- Ensenyament requerit per l’accés: 
Si actualment estàs cursant 4t d’ESO 2018/2019: 

• La certificació de la qualificació mitjana fins a 3r d’ESO expressada amb dos 
decimals. 

Si tens acabat l’ESO: 
• La certificació acadèmica de la qualificació mitjana obtinguda a l’ESO. 
• L’original i fotocòpia del títol de Graduat d'Educació Secundària o del resguard 

corresponent. 
Si estàs estudiant o has acabat un cicle formatiu de grau mitjà: 

• Els documents que ho acrediten: la certificació acadèmica amb la qualificació 
mitjana i l’original i fotocòpia del títol de Tècnic o del resguard corresponent. 

Si estàs cursant 1r o 2n curs de batxillerat 2018/2019: 
• La certificació de les qualificacions obtingudes. 
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C.- Aplicació dels criteris de barem: 
Per proximitat del centre (adreça que consta en el DNI o NIE) (30 punts): 

• Només en el cas que el Departament d’Educació no pugui accedir a les dades, el 
domicili s’ha d’acreditar amb el DNI o NIE de la persona sol·licitant o el certificat o 
volant municipal de convivència de l’alumne, on ha de constar que conviu amb la 
persona sol·licitant, abans de finalitzar el període de reclamació a la llista de 
sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional. L’acreditació 
de les dades del domicili habitual s’obtindrà electrònicament mitjançant l’accés al 
padró municipal d’habitants. 

Per lloc de treball del pare, la mare o el tutor/a per aplicar el barem de proximitat al 
centre (20 punts): 

• Còpia del contracte laboral o certificat emès per l'empresa i en cas de 
treballadors en el règim d'autònoms es té en compte el domicili acreditat a 
l'Agència Tributària (model 036 i 037). 

Per germans matriculats a l'escola (40 punts): 
• Fotocòpia del llibre de família. 

Per pare/mare o tutor legal treballant a l’escola (40 punts): 
• No cal aportar documentació. 

Per família nombrosa o monoparental (15 punts): 
• Les dades s’obtindran electrònicament del Departament de Treball, Afers Socials i 

Família. Si no es pot accedir a les dades, el criteri s’acredita mitjançant l’original i 
fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent abans del 
període de reclamació. 

En el cas que el pare,  mare o tutor/a siguin beneficiaris de l’ajut de la renda garantida de 
ciutadania (10 punts): 

• Document acreditatiu d'aquesta circumstància  
Per la condició de discapacitat de l’alumne/a,  pare o mare, tutor/a o germans si 
s’acredita una discapacitat de grau igual o superior al 33% (10 punts): 

• Les dades s’obtindran electrònicament del Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies. Només en el cas que el Departament d’Educació no pugui accedir a 
aquestes dades, cal acreditar aquesta circumstància mitjançant l’original i 
fotocòpia de la targeta acreditativa de la discapacitat abans de finalitzar el 
període de reclamació. O també, mitjançant el document acreditatiu de ser 
beneficiari d’una pensió d’incapacitat permanent de grau total o de gran 
invalidesa, o bé, qui té reconeguda una pensió de jubilació. 
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Consulta de resultats 

En les dates que es detallen en el calendari cada centre publica al seu tauler d'anuncis les 
llistes amb els resultats del procés de preinscripció (les oficines municipals d'escolarització 
publiquen les corresponents al municipi). 
Podeu consultar els resultats des d'aquesta pàgina  
http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/batxillerat/consulta-resultats/ 
Per fer-ho es necessita: 

• El codi de la sol·licitud. Quan es pugui fer la consulta rebreu un missatge amb aquest 
codi a l'adreça electrònica que s'ha indicat a la sol·licitud (si no rebeu el missatge, 
mireu el correu brossa). 

• El número del document d'identificació personal (DNI, NIE o passaport) del tutor o 
tutora que s'ha indicat a la sol·licitud com a referent per fer les consultes, o de 
l'alumne (si és major d'edat o fa els 18 anys durant el 2019). 

 
 

Matriculació 

És presencial al centre. Trobareu tots els documents que heu de completar a 
www.escolartolot.cat (Secretaria > Inscripcions > Batxillerat d’arts). En aquest tràmit cal 
aportar la següent documentació: 

• Document de matrícula, completat i signat pels interessats. 
• Una fotografia mida carnet (amb el nom i cognoms de l’alumne escrits al darrera). 
• Original i fotocòpia del resguard del títol acadèmic requerit per l'accés (Graduat ESO 

o equivalent) i certificació de les qualificacions finals obtingudes. 
• Document completat i signat en referència a l'ús d’imatges de l'alumne/a 

(autorització d’imatge). 
• Document completat i signat en referència a l'ús de serveis digitals per part de 

l'alumne/a (autorització d’ús de serveis). 
• Formulari de dades personals completat telemàticament (fitxa de dades personals). 
• Resguard de l’ingrés (document del BANC DE SABADELL) . L’import pot ser: 

o De 111,12 € que correspon a aquests conceptes: 
 1,12 € de l’Assegurança Escolar Obligatòria. 
 110 € de la quota de material fungible i d’activitats programades – 

aquesta quota va ser acordada a la sessió del Consell Escolar de 
l’escola de 23 de juny de 2015. 

o De 56,12 €, amb acreditació del carnet de família nombrosa categoria general 
o família monoparental, pels mateixos conceptes. 

o De 1,12 € de l’Assegurança Escolar Obligatòria, amb acreditació del carnet de 
família nombrosa categoria especial. 

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/batxillerat/calendari/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/batxillerat/consulta-resultats/
http://www.escolartolot.cat/
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