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PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ CURS 2017-2018 
 

Preinscripció a l'Educació Infantil i Educació Primària 
 
Fases i       Dates 
 
Publicació de l’oferta inicial: 20 de març 
Presentació de sol·licituds: Del 23 de març al 4 d’abril 
Publicació llistes provisionals: 24 d’abril 
Sorteig: 4 de maig 
Reclamació al barem: del 25 al 27 d’abril 
Resolució reclamacions: 3 de maig 
Publicació llistes definitives: 8 de maig 
Publicació d’admesos: 2 de juny 
Matrícula: Del 12 al 16 de juny 
 
 

Barems d'admissió 
 
Criteris generals de prioritat en l’admissió de l’alumnat: 
 
 Existència de germans matriculats al centre, o pares o tutors que treballin al centre: 40 punts. 
 Proximitat al centre: 

- Domicili dins l’àrea de proximitat: 30 punts. 
- Treball dels pares dins l’àrea de proximitat: 20 punts. 

 Renda familiar: 10 punts. 
 Discapacitat igual o superior al 33 % de l’alumne, pares o germans: 10 punts. 
 
Criteris complementaris: 
 
 Família nombrosa o monoparental: 15 punts. 
 Malaltia crònica del sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs: 10 punts. 
 Alumnat que hagi tingut el pare, la mare, els tutors o germans escolaritzats, en ensenyaments 

declarats gratuïts i universals, al centre per al qual es presenta la sol·licitud: 5 punts. 
 
Documents que cal presentar: 

 Sol·licitud de preinscripció/matrícula. (Imprès oficial). 
 Certificació de convivència (S'ha de demanar a l'Ajuntament). 
 Fotocòpia Llibre de Família (les pàgines on hi ha les dades dels pares i del nen/a). 
 Fotocòpia del full on queden registrades les vacunes posades a l’alumne/a (Llibre de vacunes). 
 Fotocòpia tarja Seguretat Social de l’alumne/a. 
 Fotocòpia DNI del pare i la mare (i del nen, si en té). 
 Justificants dels criteris complementaris, si s’escau. 
 Una fotografia tipus carnet. 

                                                        
 La tramesa de sol·licituds per internet és pot fer fins les 24 hores del dia 3 d’abril 


