
  
 
 
 
 
 

             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  ( de dilluns a divendres) 
 
3.- DOCUMENTACIÓ 
3.1.- Documentació identificativa: 

En tots els casos: 
1.- Original i fotocòpia del DNI de l’alumne/a.  
 (alumnat estranger: NIE o passaport) 
 

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

 
3.2.- Documentació acreditativa dels criteris de baremació: 
Només caldrà presentar l’expedient acadèmic:  
 
Si està cursant 4rt de l’ESO: certificat amb la nota mitjana dels tres primers cursos , 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, en cas d’estudis antics. 
 
En cas de provenir de la Prova d’Accés: certificat conforme s’ha superat (original i fotocòpia). 
Els presentats a la convocatòria del maig de 2018 no caldrà que aportin aquest certificat. 
 
En el cas d’estudis estrangers, resolució de la Direcció General d’atenció a la Comunitat 
Educativa que estableixi la nota mitjana corresponent als estudis equivalents cursats a 
l’estranger. 
 
4.- CRITERIS D’ADMISSIÓ I PUNTUACIÓ: a aplicar quan el nombre de sol·licituds sigui superior al 
de places. 

S’atén exclusivament  l’expedient acadèmic de l’alumnat. Les sol·licituds s’ordenen d’acord 
amb la nota mitjana dels estudis que permeten l’accés. 

Els alumnes que accedeixen per prova tenen una reserva de places del 20% i les sol·licituds 
s’ordenen d’acord amb la nota de la prova d’accés. 

 

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

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