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INFORMACIÓ: 
 
La preinscripció es realitzarà del 13 al 24 d’abril. 

Si esteu interessats en fer la preinscripció a la nostra escola po-
deu presentar la documentació en els dies i horaris següents: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Els impresos de preinscripció es podran recollir a l’escola. També 
estaran disponibles a l’adreça electrònica:  
www.gencat.cat/preinscripcio 
 
I a: 
Oficina Municipal d’Escolarització (OME): 
(Horari d’atenció al públic de dilluns a divendres de 8:30h a 
13:30h i dijous de 16:00h a 19:00h)    
Edifici El Viver 
Plaça de l’Assemblea de Catalunya, 9-12, planta baixa 
Badalona 
Telèfon  93 483 29 97 
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CALENDARI 
 

 

Publicació de l’oferta inicial de places 9 d’abril 

Presentació de les sol·licituds Del 13 al 24 d’abril 

Publicació de les llistes amb el barem 3 de maig 

Reclamacions a les llistes del barem Del 4 al 8 de maig 

Llistes baremades definitives 10 de maig 

Sorteig 11 de maig 

Publicació de l’oferta definitiva 11 de juny 

Publicació de les llistes d’alumnat ad-
mès 12 de juny 

Període de matriculació Del 21 al 27 de juny 



 

 

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR EN TOTS ELS CASOS:  
 
- Imprès de sol·licitud de preinscripció degudament omplert. 
 
- Original i fotocòpia del llibre de família (fulls dels pares i tots 
els fills) o altres documents relatius a la filiació. 

 
- Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant o targeta 
de residència on consta el NIE si es tracta de persones es-
trangeres. 

 
- Quan el domicili familiar al·legat no coincideix amb el del DNI 
de la persona sol·licitant o amb el de la targeta del NIE, cal 
presentar certificat de convivència de l’alumne/a, on ha de 
constar que conviu amb la persona sol·licitant i el resguard de 
renovació del DNI per canvi de domicili o comunicació amb 
registre d’entrada del canvi de domicili a la Delegació del Go-
vern en el cas de persones estrangeres. En el moment de for-
malitzar la matrícula cal presentar el DNI renovat amb la nova 
adreça. 

 
 
 

ELS ORIGINALS DE LA DOCUMENTACIÓ ES RETORNA-
RAN UN COP VALIDADES LES CÒPIES. 

NO ES PUNTUARÀ CAP SUPÒSIT SENSE LA CORRESPO-
NENT  DOCUMENTACIÓ . 



 

 

DOCUMENTACIÓ QUE NOMÉS CAL DE  
PRESENTAR SI S’AL·LEGUEN AQUESTES CIRCUMSTÀNCIES: 
 
- Documentació acreditativa de ser beneficiari de l’ajut de ren-
da mínima d’inserció. 
 
- Justificant del lloc de treball del pare o mare a l’àrea            
d’influència, consistent en una còpia del contracte laboral o   
d’un certificat emès a tal efecte per l’empresa. 
 
- Discapacitat de l’alumne/a, pare, mare, tutor/a o germans: 
original i fotocòpia del certificat de discapacitat emès pel De-
partament d’Acció Social i Ciutadania o per d'Institut Català 
d’Avaluacions Mèdiques, de la persona que al·legui aquesta 
condició. Cal acreditar una discapacitat igual o superior al 33%. 
 
- Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monopa-
rental vigent. 
 
- Quan el germà o germana està matriculat en un altre centre 
públic adscrit, certificat del centre on està matriculat. 
 
- Informe emès per un metge del sistema públic de salut, o cer-
tificat mèdic oficial amb signatura legalitzada pel col·legi de 
metges de la demarcació, on s’indiqui que l’alumne/a té diag-
nosticada una malaltia crònica (inclosa la celiaquia) que afecta 
al seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic i s’hi especifiqui de 
quina malaltia es tracta. 
 



 

 

ÀREES D’INFLUÈNCIA  
 

ÀREA D’INFLUÈNCIA 6: Casagemes. Canyadó 
 

ESCOLA ARTUR MARTORELL  codi 08041571 
ESCOLA LOLA ANGLADA  codi 08000384 
 

 
 

 
   



 

 

ZONA D’INFLUÈNCIA  

ZONA 6 
 
Delimitació  

 
C/ Prim (imparells), del mar fins a pl. Doctor Niubó, Riera Ma-
tamoros fins a c/ Fluvià. 
C/ Fluvià, av. President Companys (parells) fins a autopista 
C31. 



 

 CRITERIS DE BAREMACIÓ:  
          

Criteris generals:                       Punts 
 
Quan l’alumne/a té germans o germanes escolaritzats 
al centre o pares, mares o tutors legals que hi treballen 

en el moment de presentar la preinscripció.    40 
 
Per proximitat del domicili o del lloc de treball al 
centre sol·licitat en primer lloc (només una opció): 
 

     - Domicili de l’alumne/a dins l’àrea d’influència.   30 
 

     - Lloc de treball del pare o mare dins l’àrea d’influència  20 
       en lloc del domicili habitual. 
 

     - Domicili al municipi.       10 
 
Quan el pare, mare o tutors, siguin beneficiaris de l’ajut  
de renda mínima d’inserció.       10 

 
Discapacitat igual o superior al 33% de l’alumne, pare,                                  
mare o germans.         10 

 
 
 
Criteris complementaris: 
 
Pel fet de formar part d’una família nombrosa o monoparental.  15 
                                  
Pel fet que l’alumne o alumna tingui una malaltia crònica que  
afecti el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosa la 

Celiaquia.         10 

 
Pel fet que l’alumnat hagi tingut el pare, la mare, el tutor, la  
tutora, els germans o les  germanes escolaritzats, en ensenya- 

ments declarats actualment gratuïts i universals, al centre 
per al qual es presenta la sol·licitud.       5 
             
 
 


