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INS MIQUEL BIADA  --   BATXILLERAT   

Informació general del procés de preinscripció  

Per poder ser admès/a per primera vegada en un centre sufragat amb 

fons públics per cursar batxillerat cal presentar una sol·licitud de 

preinscripció.  

També s'ha de presentar la sol·licitud per poder accedir al batxillerat de la 

modalitat d'arts o a qualsevol modalitat de batxillerat si s'està cursant o 

s'ha cursat un cicle formatiu, encara que s'imparteixi en el mateix centre o 

aula on s'està matriculat/da.  

Els alumnes que estiguin cursant 4t d’ ESO en el mateix centre on volen fer 

batxillerat, no cal que formalitzin la sol·licitud de preinscripció, aquests 

alumnes ompliran un full de continuïtat per fer reserva de plaça.  
 

Per fer el tràmit de la preinscripció cal: 

Conèixer el calendari i els criteris de prioritat (i el barem de punts) amb què 

s'ordenen les sol·licituds 

 Triar el centre  

 Reunir la documentació que caldrà presentar (si és el cas) 

 Fer la preinscripció 

 Consultar els resultats de la preinscripció quan es publiquen les llistes 

baremades i quan es tornen a publicar, després del període per 

presentar reclamacions  

 Consultar el centre assignat i fer la matrícula 

Calendari 

Fases de la preinscripció  Dates  

Presentació de sol·licituds  14 al 21 de maig  

La tramesa de sol·licituds per Internet es pot fer fins a les 24 h. del dia 21 

de maig  

Llistes amb el barem provisional 4 de juny 

Reclamacions  5 al 12 de juny 

Llistes amb el barem definitiu 17 de juny 

Sorteig del número de desempat 18 de juny 

Llista ordenada definitiva 21 de juny 

Llistes d’ admesos  8 de juliol 

Període de matrícula o confirmació de plaça 9 al 15 de juliol 

Període de matrícula extraordinària (alumnes amb 

pendents de 1r de Batxillerat) 
6 al 10 de setembre 

http://www.gencat.cat/preinscripcio/ca/educacio-secundaria-12-16-anys.html#content02#content02
http://www.gencat.cat/preinscripcio/ca/educacio-secundaria-12-16-anys.html#content03#content03
http://www.gencat.cat/preinscripcio/ca/educacio-secundaria-12-16-anys-triar-centre.html
http://www.gencat.cat/preinscripcio/ca/educacio-secundaria-12-16-anys-fer-preinscripcio.html#content02
http://www.gencat.cat/preinscripcio/ca/educacio-secundaria-12-16-anys-fer-preinscripcio.html
http://www.gencat.cat/preinscripcio/ca/educacio-secundaria-12-16-anys-resultats-preinscripcio.html
http://www.gencat.cat/preinscripcio/ca/educacio-secundaria-12-16-anys-resultats-preinscripcio.html
http://www.gencat.cat/preinscripcio/ca/educacio-secundaria-12-16-anys-matricula.html


La preinscripció pas a pas 

La sol·licitud de preinscripció s'ha de formalitzar entre el 14 i el 21 de maig 

de 2019. 

Com a novetat aquest any, la preinscripció al batxillerat serà en format 

electrònic o per via telemàtica. 

Per poder utilitzar el formulari, el tutor/a legal (si l’alumne/a és menor 

d’edat) o l’alumne/a major d’edat s’ha d’identificar mitjançant: 

 certificat digital o idCAT mòbil que us podreu generar a: 

https://web.gencat.cat/ca/tramits/com-tramitar-en-linia/identificacio-

digital/id-cat-mobil/ 

 

 número d’identificació d’alumne (que podeu consultar a: 

http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/identificador-

alumne  

 

per més informació referent a la preinscripció seguiu l’enllaç següent: 

 

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/batxillerat/ 

EN TRAMITACIÓ ELECTRÒNICA: El tràmit de presentació de la sol·licitud 

electrònica s'acaba amb l'enviament del formulari i no s'ha de presentar 

cap còpia al centre ni tampoc cap documentació d'identificació de la 

persona sol·licitant ni de l'alumne. 

EN TRAMITACIÓ TELEMÀTICA: Les persones que no puguin utilitzar la 

sol·licitud electrònica poden utilitzar el formulari en suport informàtic 

disponible al mateix web. En aquest cas, cal fer la preinscripció, finalitzar-

la, imprimir i signar el comprovant i presentar-lo, junt amb tota la 

documentació acreditativa, al centre demanat en primera opció dins el 

termini establert. 

ÉS MOLT IMPORTANT QUE FEU CONSTAR TOTES LES PETICIONS DE CENTRE PER 

ORDRE DE PRIORITAT. NOMÉS PODEU PRESENTAR UNA ÚNICA SOL·LICITUD, EN CAS 

DE DUPLICITAT ES PERDRAN TOTS ELS DRETS DE PRIORITAT 

Horari de l’oficina acadèmica de l’ INS Miquel Biada 

per a la presentació de sol·licituds de preinscripció: 

 

de dilluns a dijous: de 10 a 16:30 h 

divendres: de 10 a 13:30 h 
 

 



Documentació que cal presentar i criteris de prioritat i de barem 

Per a les persones que hagin utilitzat al sol·licitud TELEMÀTICA: 

Dins el termini establert i, juntament amb la sol·licitud de preinscripció, cal 

presentar la documentació següent:  

Documentació que ha de presentar tothom (obligatòria) 

Si l'alumne o l'alumna és major d'edat:  

 Original i fotocòpia del DNI o de la targeta de residència on consta el 

NIE en el cas d'alumnat estranger.  

 Original i fotocòpia de la targeta sanitària individual (TSI)  

 Original i fotocòpia de la certificació acadèmica de nota mitjana 

dels estudis cursats 

Si l'alumne o l'alumna és menor d'edat:  

 Original i fotocòpia del llibre de família (totes les pàgines escrites) o 

altres documents relatius a la filiació. (Si l'alumne o l'alumna està en 

situació d'acolliment, la resolució del Departament d'Acció Social i 

Ciutadania.)  

 Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta 

de residència on consta el NIE si es tracta de persones estrangeres.  

 Original i fotocòpia del DNI de l’alumne/a (si ja el té i obligatori per als 

que han fet 14 anys) o targeta de residència on consta el NIE per a 

alumnes estrangers. 

 Original i fotocòpia de la targeta sanitària individual (TSI)  

 Original i fotocòpia de la certificació acadèmica de nota mitjana 

dels estudis cursats 

CRITERIS GENERALS 

Germans escolaritzats al centre o pares o tutors legals que hi treballin.  

 Quan l'alumne o alumna té germans escolaritzats al centre educatiu 

o pares o tutors legals que hi treballen en el moment en què es 

presenta la sol·licitud de preinscripció: 40 punts.  

Si un alumne té germans/es escolaritzats a l’ INS Miquel Biada en el 

moment de presentar la sol·licitud de preinscripció, no cal presentar cap 

document, ja que el centre ho comprova directament.  

En cas que un pare, una mare o un tutor/a legal treballa al centre en el 

moment de presentar la sol·licitud de preinscripció, exercint al centre una 

activitat continuada amb una jornada mínima en el centre de 10 hores 

setmanals, s’ha de justificar amb un contracte laboral.  



Proximitat del domicili habitual de l'alumne o alumna al centre o proximitat 

del lloc de treball del pare, la mare, tutor o tutora, guardador o 

guardadora de fet (o proximitat del lloc de treball de l'alumne o alumna 

major d'edat ).  

 Quan el domicili habitual estigui a l'àrea d'influència del centre: 30 

punts. 

 Quan a instància de la persona sol·licitant es prengui en consideració 

l'adreça del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o la tutora, el 

guardador o la guardadora de fet, i aquest és dins l'àrea d'influència 

del centre: 20 punts.  

La documentació a presentar és: 

Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de 

residència on consta el NIE en el cas de persones estrangeres. 

Quan el domicili habitual que s'al·lega no coincideix amb el del DNI, amb 

el de la targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones 

estrangeres que no han de tenir NIE , certificat o volant municipal de 

convivència de l'alumne o alumna, on ha de constar que conviu amb la 

persona sol·licitant. 

Quan per aquest criteri es consideri el domicili del lloc de treball, còpia del 

contracte laboral o d'un certificat emès a aquest 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). 

Renda anual de la unitat familiar 

 Quan el pare o la mare, el tutor o la tutora, siguin beneficiaris de l'ajut 

de la renda garantida de ciutadania: 10 punts. 

Documentació a presentar: acreditació de ser beneficiari/ària de la 

prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania  en l’actualitat. 

Discapacitat de l'alumne o alumna, pare, mare o germans  

 Quan l'alumne o alumna acrediti una discapacitat de grau igual o 

superior al 33%, o quan el pare, la mare, tutor o tutora, un germà o 

una germana de l'alumne/a acrediti una discapacitat igual o superior 

al 33%: 10 punts. 



Documentació a presentar:  

Original i fotocòpia de la targeta acreditativa de la discapacitat o del 

certificat de discapacitat de la persona que al·legui aquesta condició, 

emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies o l’organisme 

competent a altres comunitats autònomes. Es consideren afectats per una 

discapacitat igual o superior al 33% els pensionistes de la Seguretat Social 

que tinguin reconeguda una pensió d'incapacitat permanent de grau 

total, absoluta o de gran invalidesa i els de les classes passives que tinguin 

reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent 

per al servei o inutilitat. En aquest cas cal presentar el document 

acreditatiu de ser beneficiari/ària d’aquest tipus de pensió. 

 

Expedient de l'alumne o alumna  

 S’atorguen els punts corresponents a la qualificació mitjana dels 

estudis que permeten l’accés al batxillerat o, si l'alumne o alumna 

encara els està cursant en el moment de presentar la sol·licitud 

d'admissió, la nota mitjana dels cursos d'aquests estudis ja avaluats 

definitivament  

La documentació que s’haurà de presentar serà: Certificació acadèmica 

de la qualificació mitjana obtinguda a l'educació secundària obligatòria o 

a altres estudis que en permeten l'accés, o bé original i fotocòpia de la 

pàgina 27 del llibre d'escolaritat d'ensenyament bàsic, si hi apareix la 

qualificació mitjana de l'etapa en forma numèrica.  

Per als alumnes que han acabat l’ESO a Catalunya a partir del curs 2017-

2018 o l’estan cursant actualment no cal presentar cap certificat, ja que 

s’obté de les bases de dades del Departament d’Educació.  

En cas de no sortir a la llista de barem provisional o estar pendents de 

l’avaluació extraordinària sí haureu de presentar el certificat acreditatiu 

dins el període de reclamacions. 

CRITERI COMPLEMENTARI 

 Si l'alumne o l'alumna forma part de família nombrosa o 

monoparental: 15 punts. 

Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental 

vigent. 

La falsedat o el frau en les dades aportades comporta la invalidació dels 

drets de prioritat que puguin correspondre en relació amb el criteri afectat. 

TOTA LA DOCUMENTACIÓ ESMENTADA S’HA DE PRESENTAR DINS EL TERMINI.  



Formes d’accés al batxillerat 

 

Per a formalitzar la matrícula al 1r curs de batxillerat cal tenir algun dels requisits 

següents: 

 

 Haver aprovat l’ ESO (Educació Secundària Obligatòria). 

 Haver superat el 2n curs de BUP (Batxillerat Unificat Polivalent) o haver 

cursat 1r i 2n de BUP i no tenir més de dues assignatures pendents. 

 Haver superat el 2n curs d’FP de primer grau. 

 Tenir el títol de tècnic/a, d’un cicle formatiu de grau mitjà o tècnic/a 

superior, d’un cicle formatiu de grau superior 

 

 

CODIS DE LES MODALITATS DE BATXILLERAT 

 
2000 ÀMBIT DE CIÈNCIES I TECNOLOGIA 

3000 ÀMBIT D'HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS 
 

 

CODIS DELS CENTRES DE SECUNDÀRIA 
(us ajudaran a omplir la sol·licitud) 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CENTRES DE SECUNDÀRIA 

08021259 INS Miquel Biada 

08021016 Balmes 

08040898 C.de Perruq.Institut Antar de Perfecc. 

08042603 Centre de Perruqueria Piscis 

08034141 Centre d'Estudis Freta 

08021119 Cor de Maria 

08021235 Divina Providència 

08021193 El Turó 

08021107 Escola Pia de Mataró 

08021168 Gem 

08021260 INS Alexandre Satorras 

08021302 INS Damià Campeny 

08052979 INS Josep Puig i Cadafalch 

08046797 INS Laia l’Arquera 

08046748 INS Thos i Codina 

08021065 Mare de Déu de Lourdes 

08020991 Meritxell 

08021028 Sagrat Cor de Jesus 

08021089 Sant Antoni de Pàdua 

08021181 Sant Josep 

08035374 Sol-Ixent 

08021144 Valldemia 

CENTRES QUE OFEREIXEN ESTUDIS DE 
BATXILLERAT (públic i concertat) 

08021259 INS Miquel Biada 

08034141 Centre d'Estudis Freta 

08021107 Escola Pia de Mataró 

08021260 INS Alexandre Satorras 

08021302 INS Damià Campeny 

08052979 INS Josep Puig i Cadafalch 

08046797 INS Laia l’Arquera 

08046748 INS Thos i Codina 

INSTITUTS ESCOLA 

08076157 Àngela Bransuela 

08076145 Mar Mediterrània 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
INSTITUT D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA MIQUEL BIADA 

Av. Puig i Cadafalch, 89-99 – 08303 MATARÓ 

Tf: 93.798.14.89    Fax: 93.798.45.32 

e-mail:   institut@biada.net 

http://www.biada.org 
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