
  

 

DOCUMENTACIÓ I CRITERIS DE PRIORITAT. PREINSCRIPCIÓ I MATRICULA CURS 2018-2019 
  
 

DOCUMENTACIÓ IDENTIFICATIVA que s’ha de presentar en tots els casos: 

o Sol·licitud de preinscripció (s’ha de presentar una sola sol·licitud indicant els centres en ordre 

de preferència). 

o Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.  

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

o Original i fotocòpia de l’alumne o alumna, si en té. 

o Original i fotocòpia de la targeta sanitària 

Juntament amb la sol·licitud de preinscripció (o de la impressió de la sol·licitud que s'ha enviat per 

Internet) cal presentar la documentació en el termini establert. Si s’al·leguen un o més criteris de 

prioritat s’ha de presentar  la documentació que els acredita. 

CRITERIS DE PRIORITAT EN L’ADMISSIÓ DE L’ALUMNAT: PUNTS: 

Criteris generals 

Germans o germanes escolaritzats/des al centre (o en un centre adscrit) o pares, tutors legals 

que hi treballin. 
40 

Proximitat del domicili o del lloc de treball al centre sol·licitat en primer lloc: 

o domicili habitual dins l’àrea d’influència del centre. 

o l’adreça del lloc de treball si aquest és dins l’àrea d’influència del centre. 

Encara que es doni més d'un supòsit, no es pot acumular més d'una puntuació pel criteri de proximitat. 

30 

20 

Pare, mare, tutor/a són beneficiaris de l’ajut de  la renda mínima d’inserció. 10 

Discapacitat igual o superior al 33% de l’alumne/a, germans, pares o tutors. 10 

Criteris complementaris 

Condició legal de família nombrosa o monoparental. 15 

Malaltia crònica de l’alumne/a que afecti el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, incloses 

les persones celíaques. 
10 

Si el pare/mare, tutor/a, germà/ana de l’alumne/a ha estat escolaritzat al centre sol·licitat en 

primer lloc. 
5 

Per tal de formalitzar la preinscripció caldrà presentar la documentació a secretaria: 

HORARI  DE SECRETARIA:  

o de dilluns a divendres de 9:15 a 11 h  i  de 15 a 16 h. 

o del 5 al 22 de juny, en jornada continuada, de dilluns a divendres de 9:15 a 11 h.  

 


