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Curs 2017 - 2018 
 
DOCUMENTACIÓ PER A LA PREINSCRIPCIÓ - BATXILLERAT 
 
 Original i fotocòpia del llibre de família (menors de 18 anys). 

 Original i fotocòpia del DNI, NIE o PASSAPORT del pare, mare o tutor (menors 
de 18 anys). 

 Original i fotocòpia del DNI, NIE o PASSAPORT de l’alumne. 

 Original i fotocòpia de la TIS (targeta d’identificació sanitària) de l’alumne. 
 Certificació de la qualificació mitjana dels tres primers cursos d’ESO ó resguard 

del títol de l’ESO amb la nota mitjana. 
 Fotocòpia del carnet de família nombrosa en el seu cas. 

 Acreditació de ser beneficiari de la prestació econòmica de la renda mínima 
d’inserció en el seu cas. 

 Documentació acreditativa del lloc de treball en el seu cas. 

 Document d’empadronament (si no coincideix amb el DNI). 

 Fotocòpia del certificat de disminució (de l’alumne/a, pare, mare, tutor/a o 
germans) en el seu cas. 

 Certificat mèdic oficial acreditatiu de malaltia crònica del sistema digestiu, 
endocrí o metabòlic en el seu cas. 

 
INFORMACIONS IMPORTANTS: 

- És responsabilitat de les famílies / alumnes majors d’edat comprovar les llistes 
provisionals d’admissió i les llistes d’ admesos al centre. En cas que tingui 
alguna reclamació, cal fer-la DINS del període de reclamacions que digui la 
normativa. Les reclamacions fetes fora de termini no seran ateses. 
 

- Les reclamacions s’han de fer sempre per escrit a través d’una instància amb 
registre d’entrada, i la resposta es farà també per escrit amb registre de sortida. 
Vostè haurà de guardar una còpia tant de la instància com de la resolució. 
 

Data de presentació: del 16 al 24 de maig de 2017. 
Horari:   Matins: De 8,30 a 14,30h. Tardes: Dimarts de 16:00 a 18:00h i 

   Dijous de 17:00 a 19:00h. 
 
 
 
 
 
 
  

Montcada i Reixac, ____ de ________________ de 20___. 
 
Signatura: 

 
 
 



 Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
INS La Ferreria 

Ar xi u :  

D oc u m e n t ac i ó  p r e i n s c r i p c i ó  B A T  

 

 Codi plantilla: Pàgina 2 de 2 

RG0828_Documentació preinscripció BAT Aquest document pot quedar obsolet un cop imprès 

 

 

D’acord amb l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal us informem que 
les dades que proporcioneu seran incorporades i tractades en el fitxer “Escolarització d’alumnat” la finalitat del qual és la tramitació i 
resolució dels processos d’admissió d’alumnes en els centres sufragats amb fons públics i el seguiment de l’escolarització en aquests 
centres. 

El responsable d’aquest fitxer és la Direcció General d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa, amb domicili a Via Augusta, 202-
226, 08021 Barcelona. Teniu dret a accedir, rectificar i cancel·lar les vostres dades i oposar-vos al seu tractament, en les condicions 
previstes en la legislació vigent. Per exercir aquests drets heu d’adreçar un escrit dirigit a la Direcció General d’Atenció a la Família i 
Comunitat Educativa. 

El centre, si ho considera oportú, pot demanar més dades que siguin necessàries per a la seva gestió d’acord amb la normativa vigent 
de protecció de dades personals. En relació amb aquestes dades, el centre ha d’afegir la clàusula informativa corresponent, d’acord 
amb els requisits establerts a la normativa vigent en matèria de protecció de dades, en la qual s’identifiqui el fitxer de la seva 
responsabilitat al qual s’integraran i tractaran les dades que es recullin mitjançant el formulari. 

 

 

Calendari de preinscripció 2017-2018 

BAT 
 

- Publicació de l’ oferta: 12 de maig. 
- Període de preinscripció: del 16 al 24 de maig. 
- Llistes amb el barem provisional: 6 de juny. 
- Reclamacions: del 7 al 9 de juny. 
- Llistes amb el barem definitiu un cop resoltes les reclamacions: 14 de juny. 
- Sorteig al Departament d’Ensenyament: 15 de juny. 
- Llista ordenada definitiva: 19 de juny. 
- Publicació de l’ oferta definitiva: 30 de juny. 
- Publicació de les llistes d’ admesos: 3 de juliol. 
- Període de matriculació: del 4 al 11 de juliol. 
- Període de matriculació extraordinària de BAT pels pendents dels exàmens de 

setembre: del 6 al 8 de setembre. 
 
 
 


