
Codi centre: 08046864
Preinscripció Batxillerat: curs 2016-2017

Calendari de preinscripció i matriculació
Horari : de dilluns a divendres de 9h a 11h i 11.30h. a 13.30h.

  i Dimecres de 15h a 16.30h.

Documentació per a la preinscripció
• Instància de sol·licitud oficial  .   Es proporciona i es presenta a la secretaria de l’Institut.
• Original i còpia del     llibre de família  .  
• Original i còpia del     DNI del pare   i de la   mare   o dels   tutors   legals.  
• Original i còpia del     DNI de l’alumne/a  . 
• Original i còpia de targeta sanitària TSI  

• Criteri Específic  
• Tenen preferència els alumnes que procedeixin dels centres i ensenyaments que hi són adscrits.  

• Criteris Generals  
• Certificació acadèmica de la qualificació mitjana obtinguda a l’ESO o bé original i fotocòpia de la pag 27   

del llibre d’escolaritat d’Ensenyament bàsic. Si l’alumne encara cursa els estudis, Certificació de la nota 
mitjana dels cursos ja avaluats  .  

• Certificat d’empadronament (30 punts)  , quan l’adreça del DNI no coincideixi amb la del full de sol·licitud. Cal  
fer la tramitació del DNI ja que alhora de fer la matrícula és obligatori  presentar l’original  amb l’adreça  
esmenada.

• Còpia del contracte laboral o certificat de l’empresa (20 punts)  , si al·lega proximitat del lloc de treball, ja 
que no viu a Canovelles.

• Documentació acreditativa de rendes familiars (10 punts)  ,  si  al·lega ser beneficiari  de la  renda mínima 
d’inserció.

• Còpia del certificat de disminució superior al 33% expedit pel Departament de Benestar i Família (10   
punts), si s’al·lega aquesta circumstància de l’alumne, pare, mare o germans.

• Criteris complementaris  
• Original i còpia     carnet de família nombrosa vigent (15 punts)  , si s’al·lega aquesta condició.
• Certificat mèdic oficial que acrediti, textualment, que l’alumne pateix una malaltia crònica  (10 punts)   

que afecti al sistema digestiu, endocrí o metabòlic i que exigeix una dieta complexa que condiciona de manera  
determinant el seu estat de salut.

• Quan el pare, mare o germans han sigut ex-alumnes del centre entre els 12 i 16 anys        (5 punts).  

Publicació de l’oferta de places 13 de maig 
Presentació de sol·licituds als centres   del 18 al 25 de maig
Publicació de les llistes amb el barem   6 de juny
Presentació de reclamacions   del 7 al 9 de juny 
Sorteig públic de desempat  15 de juny
Publicació llistes barem definitiu         17 juny
Publicació llistes definitives d’ admesos   4 juliol
Període de matriculació   del 5 al 12 de juliol
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