
 

DOCUMENTACIÓ QUE S’HA D’APORTAR  -  BATXILLERAT 
 
 
 
Documentació a presentar juntament amb la sol·licitud de preinscripció o de la impressió de la 
sol·licitud que s’hagi enviat per internet 
 

1. Original i fotocòpia del DNI, targeta de residència NIE o passaport de l’alumne/a. 
 

2. Original i fotocòpia de la TIS (targeta d’identificació sanitària) de l’alumne/a. 
 

3. Si l’alumne/a és menor d’edat, original i fotocòpia del llibre de família o altres 
documents relatius a la filiació i original i fotocòpia del DNI, targeta de residència NIE o 
passaport del pare i de la mare o tutor legal, o guardador/a.  

 
4. Expedient acadèmic. S’ha d’aportar certificació acadèmica dels estudis que permeten 

l’accés al batxillerat (amb dos decimals).  
a) Certificat de qualificació mitjana obtinguda a l’ESO o altres estudis que permetin 

l’accés o, en el cas d’estudis antics, original i fotocòpia de la pàgina 27 del llibre 
escolaritat de l’ensenyament bàsci, si hi apareix la qualificació mitjana en forma 
numèrica. Si l’alumne encara cursa els estudis en el moment de presentar la 
sol·licitud, ha de portar certificat de nota mitjana dels cursos d’ESO ja avaluats 
definitivament (1r, 2n i 3r) 

b) L’alumnat procedent d’estudis estrangers ha de presentar la credencial 
d’homologació amb la qualificació. Si no hi consta o no s’ha resolt encara 
l’homologació, es pot demanar el càlcul de la qualificació mitjana al 
Departament d’Ensenyament. Si no es demana o no es pot calcular dins del 
termini, és considera que és un 5. 

 
5. Si s’al·lega que hi ha un germà/na escolaritzat al centre educatiu o en un altre centre públic 

amb una relació d’adscripció, en el moment de realtizar la preibscripció, s’haurà de presentar 
un certificat de l’esmentat centre. 
 

6. Certificat municipal de convivència i resguard de la renovació del DNI quan el domicili que 
s’al·lega no coincideixi amb el del DNI. 

 
7. Documentació acreditativa del lloc de treball, si aquest és el que s’al·lega en lloc del domicili 

familiar. 
 

8. Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o família monoparental, si és el cas. 
 

9. Documentació acreditativa de les circumstàncies econòmiques, si s’al·leguen a efectes de 
barem (acreditació de beneficiari/ària de la prestació econòmica de renda mínima d’inserció o 
equivalent). 

 
10. Original i fotocòpia del certificat de discapacitat emès pel Departament de Treball. Afers 

Socials i Família o altres organismes competents, si s’al·lega aquesta condició. En el certificat 
s’haurà d’acreditar que la discapacitat és igual o superior al 33%.O document acreditatiu de 
ser beneficiari d’una pensió d’incapacitat total o d’invalidesa, o de pensió per jublicació. 

 
11. Informe emès per un metge o metgessa del sistema públic de salut o certificat mèdic oficial 

amb signatura legalitzada pel col·legi de metges de la demarcació corresponent, que indiqui 
expressament que l’alumne/a pateix una malaltia crònica que afecta al seu sistema digestiu, 
endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs, i que s’especifiqui de quina malaltia es tracta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


