Batxillerat 2018-2019
Preinscripció / Del 14 al 24 de maig de 2018
Documentació:
• Sol·licitud de preinscripció degudament emplenada i signada, preferiblement realitzada en línia. Encara que
les dades s’hagin enviat en línia, perquè el tràmit tingui efecte, cal imprimir, signar i presentar el
formulari (acompanyat de la documentació) al centre demanat en primer lloc.
http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/
• Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport de l’alumne/a. Si es tracta d’alumnes estrangers comunitaris,
document d’identitat del país d’orígen.
• Original i fotocòpia del DNI del pare, mare, tutor/a legal de l’alumne/a, si l’alumne és menor d’edat
• Original i fotocòpia del llibre de família on hi consti la inscripció de l’alumne/a, si l’alumne és menor d’edat
• Original i fotocòpia targeta sanitària individual (TSI)
• Documentació acreditativa dels diferents criteris de baremació
• Certificació de la qualificació mitjana obtinguda a l’ESO (3 cursos si actualment està matriculat/da a 4rt
d’ESO).
Horari:
Matins: de dilluns a divendres de 10 a 13 h
Tardes: de dilluns a dijous de 15:30 a 17:30 h

Matrícula / Del 4 al 11 de juliol de 2018
Documentació:
• Original i fotocòpia del resguard de la sol·licitud del títol d’ESO
• 2 fotografies mida carnet (nom i cognoms al dors)
• Resguard del pagament de la quota de l’associació d’alumnes (consultar import)
• La documentació no aportada en la preinscripció. L'alumnat que per causes justificades no pot aportar la
documentació, és matriculat condicionalment. La matrícula s'anul·la si abans de l'inici del curs no es
presenta la documentació pendent.
• Certificat de qualificació final de 4rt d’ESO. (IMPRESCINDIBLE PER QUI DEMANI BECA)
El procediment d’assignació de places no diferencia les dues vies del batxillerat d’arts. Per tant, cal consultar
les llistes d’admesos a cada via al taulell informatiu del centre.
•

•

Horari:

Als alumnes que hagin obtingut plaça en el procés de preinscripció del batxillerat de la modalitat d’arts i
que no compleixin els requisits acadèmics per matricular-se en aquests ensenyaments durant el període
de matrícula ordinari (del 4 al 11 de juliol) no se’ls mantindrà la plaça assignada. Quan, després del procés
ordinari de matrícula, quedin places vacants, el centre oferirà aquestes places als participants que en el
procés de preinscripció no hagin estat assignats, respectant l’ordre obtingut en el procés de preinscripció.
Els alumnes que no s’hagin matriculat en el període ordinari (en cas de no haver obtingut plaça o bé, no
complir els requisits acadèmics en el moment de la matrícula) i que tinguin interès en obtenir una plaça
vacant, cal que facin una sol·licitud de reserva de plaça a la secretaria del centre abans del dia 10 de juliol
de 2018.
Matins de dilluns a divendres de 9.30 a 13.30 h

o

Preinscripció

o

Oferta inicial de places escolars: 11 de maig de 2018

o

Presentació de sol·licituds: del 14 al 24 de maig de 2018

o

Presentació de documentació: fins al 28 de maig de 2018

o

Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 5 de juny de 2018

o

Presentació de reclamacions: del 6 al 8 de juny de 2018

o

Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 13 de juny de 2018

o

Sorteig del número de desempat: 14 de juny de 2018, a les 11 h, als serveis centrals del
Departament d'Ensenyament (Via Augusta, 202, Barcelona)

o

Llista ordenada definitiva: 18 de juny de 2018

o

Oferta final de places escolars: 29 de juny de 2018

o

Llista d'alumnes admesos i llista d'espera: 3 de juliol de 2018

o

Matrícula

o

Alumnes preinscrits amb plaça assignada: del 4 a l'11 de juliol de 2018

o

Termini perquè els alumnes pendents de l'avaluació de setembre confirmin la seva continuació al
centre: del 4 a l'11 de juliol de 2018

o

Alumnes pendents de l'avaluació de setembre: del 5 al 7 de setembre de 2018

