
 

 
  
PREINSCRIPCIÓ 2018 

 
 

1.- CALENDARI 
. Dates de la preinscripció: del 14 al 24 de maig.  
 
2.- LLOC 
. En el centre demanat en primera instància. 
. Horari de secretaria a Salesians de Sarrià: de  9:00 a 19:00 hores ininterrompudament. (de dilluns a divendres) 
 
3.- DOCUMENTACIÓ 
 
3.1.- Documentació identificativa: 
 Original i fotocòpia del DNI de l’alumne/a. 

(alumnat estranger: targeta de residència on consta el NIE) 
 

Si l’alumne és menor d’edat:   
1.- Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant. (pare, mare o tutor/a legal)  
(persones estrangeres: targeta de residència on consta el NIE) 
2.- Original i fotocòpia de la pàgina del llibre de família on apareix l’alumne/a.  
(alumnat  estranger: un document relatiu a la seva filiació) 

 
3.2.- Documentació acreditativa dels criteris de baremació: 
- Expedient acadèmic:  
 

Si està cursant 4t de l’ESO:  
- certificat dels tres primers cursos amb la nota mitjana, expressada amb dos decimals (original). Aquesta 

certificació ha de ser expedida pel centre on s’està cursant aquests estudis. 
 

En cas d’haver finalitzat  l’ESO:  
- certificació de la qualificació mitjana numèrica o bé original i fotocòpia de la plana 27 del llibre 

d’escolaritat.  
 

Altra documentació a presentar, si al·lega: 
 

a) germans o germanes matriculats al centre educatiu: l’escola ho comprovarà directament. 
 

b) proximitat del domicili familiar o del lloc de treball de la persona sol·licitant (àrea de proximitat: Barcelona-
ciutat) original i fotocòpia del DNI. Quan el domicili familiar que al·lega no coincideix amb el del DNI de la 
persona sol·licitant:  resguard de la renovació del DNI per canvi de domicili i certificat municipal de 
convivència de l’alumne/a amb la persona sol·licitant (original). 

 Domicili del lloc de treball: còpia del contracte laboral o certificat emès per l’empresa (original). 
 

c) renda anual de la unitat familiar: sent beneficiari de la renda mínima d’inserció, document acreditatiu (original 
i fotocòpia). 

 

d) discapacitat de l’alumne/a, pare, mare, tutor/a o germans (igual o superior al 33%): certificat expedit pel 
Departament de Benestar Social i Família o bé certificat de disminució emès per l’ICAM (original i fotocòpia). 

 

e) família nombrosa o monoparental, original i fotocòpia del carnet vigent. 
 

f) malaltia crònica de l’alumne/a, que afecti el sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs: 
informe emès per un metge del sistema públic de salut o certificat mèdic oficial que textualment ho acrediti. 
(Original) 

 

g) pare, mare, tutors o germans hagin estat escolaritzats en el centre per al qual es presenta la sol·licitud, en 
ensenyaments declarats actualment gratuïts i universals (els ensenyaments cursats entre els 3 i els 16 anys). 

 
4.- CRITERIS D’ADMISSIÓ I PUNTUACIÓ: a aplicar quan el nombre de sol·licituds sigui superior al de places. 

- Germans al centre   40 punts. 
- Proximitat del domicili   30 punts. 
- Proximitat del lloc de treball  20 punts (quan no es pugui aplicar el criteri anterior). 
- Renda mínima d’inserció  10 punts. 
- Discapacitat    10 punts. 
- Expedient acadèmic   els punts corresponents a la nota mitjana. 
- Família nombrosa o monoparental  15 punts (criteri complementari). 
- Malaltia crònica   10 punts (criteri complementari). 
- Pare, mare, tutors i germans  
  escolaritzats amb anterioritat al centre   5 punts (criteri complementari). 
 
 

El formulari de la sol·licitud de preinscripció el podreu trobar al nostre web www.salesianssarria.com 
 i també a www.gencat.cat/preinscripcio 

En tots els casos que es demana documentació original i còpia, l’original es retornarà un cop contrastat amb la còpia que se’n presenta. 
 

Salesians de Sarrià   Passeig Sant Joan Bosco, 42  08017 Barcelona  Tel. 93 203 11 00  Fax 93 280 01 30 www.salesianssarria.com 
secretaria.sarria@salesians.cat 

BATXILLERAT  (Modalitat de Ciències i Tecnologia) 


