
 

 

Preinscripció batxillerat 

L'escola disposa de 4 grups de modalitat de batxillerat d'arts: 3 grups de batxillerat de la via plàstica i un 
grup de la via escènica. En el moment que es publiqui la llista definitiva d'asignació s'indicarà la via 
asignada a cada alumne. L'assignació a cada via es realitza seguint l'ordre estricte de baremació. 

En el moment de fer la preinscripció, cal indicar les observacions (camp de text del formulari) la via a la 
qual es vol accedir: plàstica o escènica.  

Barem batxillerat 2023 

Les pe�cions de les sol·licituds de preinscripció s'ordenen, d'acord amb les prioritats i els criteris previstos 
per a cada ensenyament, de la manera següent: 
1. En primer lloc, i en el cas de l'educació secundària obligatòria i el batxillerat i pels centres de referència 
que es determinin, es té en compte primer la prioritat per cursar simultàniament ensenyaments 
professionals de música o dansa, seguir programes espor�us d'alt rendiment o ésser espor�sta d'alt 
nivell.  
2. En segon lloc, es té en compte la suma de puntuació corresponent als criteris prioritaris. 
 

a) Existència de germans escolaritzats al centre. Barem: 50 punts. 
b) Proximitat del domicili habitual de l'alumne/a al centre o, si escau, proximitat del lloc de treball del 
pare o mare o tutor/a: 
- Quan el domicili habitual es troba a la zona educa�va del centre: 30 punts. 
- Quan a instància del pare o mare, tutor/a 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 educa�va del centre: 20 
punts 

c) Renda anual de la unitat familiar: Quan el pare o mare o tutor/a són beneficiaris de l'ajut de la 
renda garan�da de ciutadania. Barem: 15 punts. 
d) Expedient acadèmic. Se suma la qualificació mitjana dels estudis que permeten l'accés a batxillerat: 
qualificació mitjana dels tres primers cursos d’ESO.  

3. Si hi ha un empat en la puntuació, s'apliquen els criteris complementaris. 
- Discapacitat de l'alumne/a, pare o mare, tutor/a o germans (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 (Barem: 10 punts) 
- Pel fet de formar part d'una família monoparental (Barem: 10 punts) 
- Pel fet que l'alumne/a hagi nascut en un part múl�ple (Barem: 10 punts) 
- Pel fet que l'alumne/a es trobi en situació d'acolliment familiar (Barem: 10 punts) 
- Quan s'acredi� la condició de víc�ma de violència de gènere o terrorisme (Barem: 10 punts) 
 
El barem es calcula sempre en relació a la primera opció demanada. 

+ informació:  htps://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/batxillerat/preinscriute/sollicitud/ 
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