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Documentació que cal presentar (en tots els casos)


Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport de l’alumne o alumna. Si es tracta d’estrangers
comunitaris, document d’identitat del país d’origen.



Certificació acadèmica de la qualificació mitjana dels estudis que en permeten l’accés, que ha de
ser numèrica i s’ha d’expressar amb dos decimals.
Si l’alumne o alumna encara cursa estudis de 4t d’ESO en el moment de presentar la sol·licitud
d’admissió, certificació de la qualificació mitjana dels tres primers cursos.



En el cas de menors d’edat hauran de presentar també:




Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a o guardador/a de fet),
o si la persona es estrangera, del NIE o del passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris,
document d’identitat del país d’origen. De manera extraordinària, els alumnes estrangers es
poden acreditar amb el document d’identitat, el llibre de família del país d’origen o la
documentació alternativa que puguin aportar.
Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne o
alumna està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers
Socials i Família.
______________

Criteri o criteris de prioritat al·legats a la sol·licitud de preinscripció
Criteris generals


Germans escolaritzats al centre o pares o tutors legals que hi treballin: 40 punts.



Proximitat del domicili habitual: 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, en comptes del domicili
habitual, l’adreça del lloc de treball del pare, mare o tutor/a, el guardador/a de fet, i aquest
estigui dins l’àrea d’influència del centre: 20 punts.
Renda anual de la unitat familiar: Quan el pare, la mare o tutor/a siguin beneficiaris de l’ajut de la
renda mínima d’inserció: 10 punts.
Discapacitat: Quan l’alumne o alumna, el pare, la mare, tutor/a, un germà o una germana de
l’alumne o alumna acrediti una discapacitat igual o superior al 33%: 10 punts.





______________

Criteris complementaris




Si l’alumne o alumna forma part de família nombrosa o monoparental: 15 punts.
Si l’alumne o alumna té una malaltia crònica que afecta el seu sistema digestiu, endocrí o
metabòlic, inclosos els celíacs: 10 punts.
Si el pare, la mare, els tutors o els germans han estat escolaritzats en ensenyaments
declarats actualment gratuïts i universals, al centre per al qual es presenta la sol·licitud: 5 punts.

Tant per als criteris de prioritat com per als complementaris, caldrà presentar original i fotocòpia de la
documentació que acrediti aquesta al·legació.
_______________________
En els estudis de Batxillerat Artístic, el límit de l’àrea d’influència de l’Institut Alexandre Satorras és:
Tots els municipis de la comarca del Maresme

