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PREINSCRIPCIÓ : DOCUMENTACIÓ I CRITERIS DE PRIORITAT 
(BATXILLERAT)  

 

Presentació de sol·licituds. Elegir una de les dues opcions: 

 

SOL·LICITUD EN FORMAT ELECTRÒNIC  

Mitjançant el formulari electrònic disponible al web del Departament d'Educació:       

   http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/9388-batxillerat?category= 

Per poder utilitzar el formulari, el tutor/a legal (si l'alumne/a és menor d'edat o no fa els 18 anys durant l'any 2019) 
o l'alumne/a (major d'edat o que fa els 18 anys durant aquest any) s'ha d'identificar mitjançant el servei 
d'identificació IdCat Mòbil (o altres certificats digitals) i el número d'identificació de l'alumne/a. 

IdCat Mòbil 

És un mecanisme d’identificació orientat a la ciutadania i basat en l'enviament d’una contrasenya d'un sol ús al 
mòbil. Es pot utilitzar per identificar-se en la majoria de tràmits amb les administracions catalanes i des de 
qualsevol dispositiu (no cal instal·lar res ni recordar cap contrasenya). Cal donar-se d’alta prèviament al servei, 
abans de fer-ne ús al tràmit de preinscripció.  

Procediment d’alta al servei idCAT Mòbil  

-  S’accedeix a la Seu electrònica de la Generalitat (https://idcatmobil.seu.cat/).  

-  S’emplena un formulari amb les dades següents: 

     • DNI: document nacional d'identitat (número, caducitat i data naixement) 

     • TSI: Número de la targeta sanitària individual del CatSalut (Servei Català de la Salut). En cas de no disposar 
de TSI, aquesta se sol·licita a http://catsalut.gencat.cat/ca/coneix-catsalut/acces-sistema-salut/la-tsi/ (en pocs dies 
es rep a casa). 

 • Número de telèfon mòbil. - Es validen les dades i se’n demana la confirmació: s’ha d’introduir un codi que s’ha 
rebut mitjançant un SMS al número de telèfon mòbil consignat.  

 

Procediment per fer ús de l’idCAT Mòbil  

-  S’accedeix a la sol·licitud electrònica de preinscripció, on cal identificar-se.  

- Des de la sol·licitud es genera la tramesa d’una contrasenya que s’envia per SMS al mòbil de l’usuari, que cal 
especificar a la sol·licitud electrònica de preinscripció (caduca als 30 minuts i és d’un sol ús). 

És MOLT IMPORTANT llegir, alhora de fer la preinscripció, les instruccions que facilita la web del departament. En 
la sol·licitud és obligatori especificar l’adreça electrònica per poder rebre el missatge amb el codi de la 
sol·licituds de preinscripció. El tràmit de presentació de la sol·licitud electrònica s'acaba amb l'enviament del 
formulari i no s'ha de presentar cap còpia al centre. Tampoc cal presentar cap documentació identificativa de la 
persona sol·licitant. 

Es pot acreditar la presentació de la sol·licitud amb el resguard corresponent, on consta la data i número de 
registre d'entrada, que es rep a l'adreça de correu electrònic indicada al formulari. 
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SOL·LICITUD EN SUPORT INFORMÀTIC 

Les persones que no puguin utilitzar la sol·licitud electrònica, poden utilitzar el formulari en suport informàtic 
disponible al web del Departament d'Educació: 

   http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/9388-batxillerat?category= 

En aquest cas, la sol·licitud només es considera presentada quan, després  d'emplenar tot el formulari, s'executa 
l'opció "enviament" des de l'última pantalla. Cal enviar les dades amb aquesta eina dins el termini previst (del 14 al 
21 de maig).  

A continuació, cal imprimir i signar el comprovant de sol·licitud i, acompanyat de la documentació acreditativa 
corresponent, presentar-lo al centre demanat en primera opció dins el termini establert. 

En tot cas, per a la preinscripció a aquests ensenyaments, no s'accepten sol·licituds presentades únicament en 
paper. 

A cada sol·licitud se li assigna de manera aleatòria un número que ha de servir per ordenar-les en cas d'empat. 

Quan el nombre de sol·licituds d'admissió és superior a l'oferta de places s'apliquen, per ordre, els criteris de 
prioritat específics de l'ensenyament, els criteris generals i els criteris complementaris. El compliment d'aquests 
criteris s'ha d'acreditar amb la documentació especificada. 

El barem de punts que tenen associat els criteris de prioritat permeten ordenar totes les sol·licituds. (El barem 
s'aplica en relació amb el centre demanat en primer lloc i es manté per a la resta de peticions). En les situacions 
d'empat que es produeixin després d'aplicar els criteris, l'ordenació de les sol·licituds afectades es fa 
per sorteig públic. 

 
DOCUMENTACIÓ IDENTIFICATIVA QUE CAL PRESENTAR 

Si s'ha presentat la sol·licitud mitjançant el formulari en suport informàtic, cal lliurar al centre, juntament amb el 
comprovant de la sol·licitud: 

Si l'alumne/a és major d'edat o fa els 18 anys durant l'any 2019:  

● Original i fotocòpia del DNI, NIE, o passaport 

Si l'alumne/a és menor d'edat i no en fa els 18 anys durant l'any 2019: 

● Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.  

● Originals i fotocòpies dels DNI del pare, mare, tutor/a 
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DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DELS CRITERIS DE PRIORITAT 

Les persones que al·leguen el compliment d'un o més criteris de prioritat (específic, general o complementari) han 
de presentar la documentació que s'indica per a cada criteri. 

La falsedat o el frau en les dades al·legades o en la documentació aportada comporta la invalidació dels drets de prioritat i fins i tot, si escau, la 
pèrdua de la plaça assignada; si és el cas, el Departament d’Ensenyament comunica a l’autoritat competent el fet perquè s'adoptin les mesures 
oportunes en relació amb la responsabilitat que correspongui, tant al sol·licitant com a la persona que hagi emès la documentació acreditativa. 

CRITERIS DE PRIORITAT 

 
Criteris generals Documentació acreditativa Punts 
a) - Existència de germans escolaritzats al 
centre en el moment de presentar la 
sol·licitud  

No cal acreditar 40 

*b) -Domicili habitual dins l’àrea d’influència 
(l’àrea d’influència al batxillerat artístic serà 
tot el municipi de l’Hospitalet)  

Original i fotocòpia del DNI del 
sol·licitant o certificat o volant 
municipal de convivència 

30 

*b)- Lloc de treball dins l’àrea d’influència Còpia del contracte laboral o certificat 
de l’empresa, autònoms (domicili 
acreditat a l’Agència Tributària) 

20 

*b) -Domicili habitual dins el municipi Original i fotocòpia del DNI del 
sol·licitant o certificat o volant 
municipal de convivència 

10 

c) -Renda anual de la unitat familiar Documentació que acrediti ser 
beneficiari de la prestació econòmica 
de la renda mínima d’inserció o 
equivalent 

10 

d) -Discapacitat de l’alumne/a, pare/mare, 
tutor/a, germà/germana (igual o superior al 
33%) 

Original i fotocòpia de la targeta 
acreditativa de la discapacitat o 
certificat de discapacitat. 

10 

e) - Expedient acadèmic Certificat acadèmic de la qualificació 
mitjana de l'expedient dels estudis que 
permeten l'accés al batxillerat, 
calculada en dos decimals. 

S'atorguen 
els punts 
corresponents 
a la 
qualificació 
mitjana 

Criteris complementaris Documentació acreditativa Punts 
Família nombrosa o monoparental Original i fotocòpia del títol de família 

nombrosa o monoparental vigent 
15 

 
 


