
 Generalitat de Catalunya 
 Departament d’Ensenyament 
 Escola Elvira Cuyàs 
  
 
 

c/ Baix de Sant Pere, 15   Montcada i Reixac   Tel.: 93 5640398  Fax: 93 5752138   escolaelviracuyas@xtec.cat 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Documentació 

- Procés de baremació 

- Calendari  
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Documents que s’han de presentar en tots els casos: 

□ Sol·licitud degudament complimentada 

□ Original i fotocòpia del llibre de família 

□ Original i fotocòpia del DNI del pare i mare o tutors legals o la 
targeta de residència on consta el NIE  

□ Original i fotocòpia del carnet de vacunacions 

□ Original i fotocòpia de la targeta sanitària de l’alumne/a (TSI) 

□ 2 fotografies de l’alumne/a, mida carnet 

Documentació acreditativa dels diferents criteris de baremació, només s’ha 
de presentar si s’al·leguen: 

 Documentació acreditativa de ser beneficiari de la prestació econòmica de 
la renda mínima d’inserció. 

 Quan el domicili familiar que s’al·lega no coincideix amb el del DNI o NIE, 
certificat o volant municipal de convivència de l’alumne o alumna on ha de 
constar que conviu amb la persona sol·licitant i resguard de la renovació 
del DNI. 

 Proximitat del lloc de treball de la persona sol·licitant: Còpia del contracte 
laboral o d’un certificat emès a l’efecte per l’empresa. 

 Original i fotocòpia del certificat de disminució de la persona que al·legui 
aquesta condició (igual o superior al 33%) 

 Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa vigent. 

 Certificat mèdic oficial en el qual s’indiqui expressament que l’alumne o 
alumna està diagnosticat o diagnosticada d’una malaltia crònica que 
afecta el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs, i 
s’hi especifiqui de quina malaltia es tracta. 
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Criteris complementaris 

Condició legal de família nombrosa o 
monoparental 

15 punts 

Malaltia crònica de l'alumne del sistema 
endocrí, digestiu o metabòlic (inclosos els 
celíacs) 

10 punts 

Escolarització de pare, mare, tutors o 
germans al mateix centre per al qual es 
presenta la sol·licitud 

5 punts 

 

 

 

Criteris generals 

Germans al mateix centre o centre adscrit 40 punts 

Per proximitat del domicili o del lloc de treball al centre sol·licitat en primer lloc (només una opció): 

 Domicili dins la zona d'influència 30 punts 

 Treball del pare/mare dins la zona 
d'influència 

20 punts 

 Domicili en el municipi però no a la 
zona d'influència 

10 punts 

Discapacitat acreditada igual o superior al 
33% del pare/mare/germans o alumne/a 

10 punts 

Beneficiari de la renda mínima d'inserció 10 punts 
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Horari de secretaria pel lliurement de documents 

De dilluns a divendres: 

 de 9:00 a 13:00h 
 de 15:00 a 16:30h  

FASES DE LA PREINSCRIPCIÓ DATES 

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

Presentació de sol·licituds del 13 al 24 d’abril 

Publicació de les llistes amb la puntuació 
provisional 

3 de maig 

Sorteig del número de desempat 11 de maig 

Termini per presentar reclamacions del 4 al 8 de maig 

Publicació de les llistes amb la puntuació 
definitiva 

10 de maig 

Publicació de l'oferta definitiva 11 de juny 

Publicació de les llistes d'alumnat admès 12 de juny 

Període de matrícula del 21 al 27 de juny 


