ADMISSIÓ: criteris de prioritat i barem
ESPECÍFIC: tenen preferència els alumnes que procedeixen de

ENSENYAMENT PÚBLIC

centres adscrits

GENERALS:
•

Existència de germans/es escolaritzats/des al centre o els
pares/tutors legals hi treballin (40 punts).

•

Proximitat al centre (només una opció):
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- Domicili dins l’àrea d’influència (30 punts), o
- Lloc de treball dins l’àrea d’influència (20 punts).
•
•

Unitat familiar beneficiària de l’ajut de la renda mínima d’inserció
(10 punts).
Discapacitat igual o superior al 33%, de l’alumne/a o d’un familiar
de primer grau (10 punts).

COMPLEMENTARIS.

de

preinscripció

i

Família nombrosa o monoparental (15 punts).

•

Malaltia crònica de l’alumne/a del sistema digestiu, endocrí o
metabòlic, inclosos els celíacs (10 punts).
Pare, mare, tutors o germans/es, haver estat escolaritzats al
centre sol·licitat en 1r lloc (5 punts).

A cada sol·licitud se li assigna, de manera aleatòria, un número per ordenar-les en cas
d’empat. Quan el nombre és superior a l’oferta de places s’apliquen per ordre: criteris
específics/generals/complementaris.
Aquests criteris i el barem de punts associats permeten puntuar objectivament les
sol·licituds i la seva ordenació.
En les situacions d’empat, després d’aplicar aquests criteris, l’ordenació de les sol·licituds
afectades es fa per sorteig públic, en base al número aleatori assignat.

matriculació.

Educació infantil, primària i secundària obligatòria
Publicació de l’oferta inicial.

Presentació de sol·licituds.

•

•

Calendari

Publicació de les llistes amb el barem provisional.
Reclamació al barem provisional.
Publicació de les llistes - amb el barem definitiu- un cop
resoltes les reclamacions.
Sorteig del Departament d’Ensenyament
Publicació llista ordenada –definitivaPublicació de l’oferta final.
Publicació de les llistes d’alumnat admès.
Període de matrícula
(infantil, primària i 1r d’ESO).
Període de matrícula (2n, 3r, i 4t d’ESO).

Per a més informació al www.gencat.cat/preinscripcio

9 abril

13 al 24 d’abril
3 maig
4 al 8 maig
10 maig
11 maig
15 maig
11 juny
12 juny
21 al 27 juny
25 al 29 juny
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A. Documentació que s’ha de presentar en tots els

B. Documentació acreditativa dels diferents
criteris de prioritat al·legats a la sol·licitud de
preinscripció.
• Proximitat al centre, del domicili o lloc de treball:
o DNI o targeta de residència dels pares o tutors, o
certificat o volant de convivència; o
o Contracte laboral, o certificat de l’empresa.
• Renda anual de la unitat familiar:
o Documentació que acrediti ser beneficiari/ària de la
prestació econòmica de la renda mínima d’inserció.

casos.
• La sol·licitud de preinscripció.

• Original i fotocòpia del llibre de família.
• Original i fotocòpia del DNI o targeta de residència
- del pare i mare o tutor/a, i
- de l’alumne/a (només per a Secundària)
• Original i fotocòpia de la targeta sanitària individual
(TSI), de l’alumne/a.
• Original i fotocòpia del carnet de vacunacions, de
l’alumne/a.
• 2 fotos mida carnet (per a 2n cicle d’infantil i primària)

• Discapacitat de l’alumne/a, pares, tutors o germans/es:
o Certificat
de discapacitat emès pels organismes
competents.
• Condició legal de família nombrosa o monoparental:
o Carnet de família nombrosa o monoparental, vigent.
• Malaltia crònica de l’alumne/a, que afecti al sistema
digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs:
o Informe o certificat mèdic oficial que indiqui
expressament l'existència d’una malaltia crònica.

La falsedat o el frau en les dades aportades comporta, d'acord amb la Resolució de
Preinscripció i Matriculació del curs 2018-2019, la invalidació dels drets de prioritat que
puguin correspondre en relació amb el criteri afectat.

