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Escola Joan Pelegrí 
Fundació Cultural Hostafrancs 

Educació Infantil, Primària, ESO, Batxillerat i Cicles Formatius 

Centre concertat pel Departament d’Ensenyament 

 

PREINSCRIPCIÓ BATXILLERAT 

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR: HORARI DE 8,30 A 13H – 16 A 17,30H 

Només han d’aportar la sol·licitud al centre, aquelles famílies que optin per la  

preinscripció amb suport informàtic, signada pels tutors o alumnat major d’edat. 

Si no s’ha pogut validar electrònicament, també s’haurà de presentar la documentació 

d’identificació de la persona sol·licitant o de l’alumne/a. En tot cas, cal presentar, la 

documentació acreditativa del criteri de prioritat que no es pugui validar. 

 

És obligatori fer constar a la sol·licitud el número d’identificador de l’alumnat del 

Registre d’alumnes RALC. Aquest número l’heu de demanar a l’escola on l’alumnat es 

troba escolaritzat actualment.  

És obligatori especificar l'adreça electrònica per poder rebre el missatge amb el codi de la 

vostra sol·licitud de preinscripció. També cal marcar en la sol·licitud el tutor/a que consultarà 

per internet els resultats de la preinscripció (puntuació provisional, puntuació un cop resoltes 

les reclamacions, ordre definitiu i plaça assignada).  

 

S’obtenen les qualificacions d’ESO quan s’ha finalitzat a Catalunya a partir del curs 17/18, 

les dades de padró, la validació dels DNI i NIE, dels carnets de família nombrosa o 

monoparental i de la discapacitat a través de les administracions pertinents (PICA) 

 

Quan no es té puntuació del barem per domicili familiar es pot obtenir la puntuació pel 

lloc de treball dels pares en la zona d’influència, s’acreditarà mitjançant l’aportació d’una 

còpia del contracte laboral o d’un certificat emès a l’efecte per l’empresa. En el cas de 

treballadors en el règim d'autònoms, es té en compte el domicili acreditat a l'Agència 

Tributària i s'acredita amb una còpia del formulari de la declaració censal d'alta, modificació 

i baixa en el cens d'obligats tributaris (model 036 i 037). 

 

Tothom haurà de portar Full tria de matèries  
(Quin batxillerat vull fer - www.joanpelegri.cat/preinscripcio-i-matricula/) 

 

Hauran de presentar només documentació acreditativa d’identitat o d’algun criteri o situació: 

 

1. Alumnat o tutors que s’identifiquin amb Passaport, original i fotocòpia. 

 

2. Original i fotocòpies de la partida de naixement o altres documents relatius a la 

filiació, quan es tingui passaport.  

 

3. En cas de disposar de Carnet de Família Nombrosa o Família Monoparental vigent i 

expedit fora de Catalunya, cal portar la seva fotocòpia i l’original.  

 

4. En cas de disposar, original i fotocòpia de la targeta acreditativa o del certificat de 

discapacitat expedit fora de Catalunya. En tot cas, cal acreditar una discapacitat igual o 

superior al 33%. Es consideren afectats només el pare/mare/germans/tutors o alumne/a.   

 

5. Alumnat que al·leguin que perceben la renda garantida de ciutadania. 

 

6. Esportistes d’alt rendiment o d’alt nivell. Certificat del Consell Català de l’Esport. 

 


