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PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA 2018/19 

 Oferta inicial de places escolars: 9 d'abril de 2018 
 Presentació de sol·licituds: del 13 al 24 d'abril de 2018 
 Presentació de documentació: fins al 25 d'abril de 2018 
 Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 3 de maig de 2018 
 Presentació de reclamacions: del 4 al 8 de maig de 2018 
 Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 10 de maig de 

2018 
 Sorteig del número de desempat: 11 de maig de 2018 
 Llista ordenada definitiva: 15 de maig de 2018 
 Ampliació de petició de centres per a les sol·licituds que no han obtingut cap assignació 

(assignació d'ofici): del 31 de maig al 4 de juny de 2018 
 Oferta final de places escolars: 11 de juny de 2018 
 Llista d'alumnes admesos i llista d'espera: 12 de juny de 2018 
 Matrícula: del 21 al 27 de juny de 2018 

 

Horari de Secretaria: 
 
Dilluns a dijous: de 9 a 13h i de 15 a 16:00h 
Divendres: 9 a 13h 
 

CODI DEL CENTRE NOM DEL CENTRE 

0 8 0 1 5 4 5 4 Escola Ramon Macip – Dolors Granés 

0 8 0 3 9 6 9 0 Escola Germans Corbella 

0 8 0 4 5 5 9 8 Escola Mil·lenari 

0 8 0 5 3 4 5 5 Escola Les Aigües 

0 8 0 6 7 0 9 0 Escola Can Manent 
 
 

Documentació que cal presentar en fer la preinscripció: 
 
- Imprès de preinscripció complimentat i signat degudament. 
- Qüestionari d’ingrés de l’Equip d’Assessorament i Orientació Psicopedagògic (recollir a 

l’escola). 
- Original i fotocòpia del DNI o NIE del pare, de la mare o dels tutors legals. 
- Original i fotocòpia de totes les pàgines del llibre de família o altres documents de filiació. 
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Documentació acreditativa dels diferents criteris de baremació, que només s'ha de 
presentar si s'al·leguen 
 
CRITERIS GENERALS 
 

 Existència de germans o germanes escolaritzats al centre o de pares o tutors legals que 
hi treballin (40 punts) 
Germans escolaritzats al centre (en el moment de presentar la sol·licitud de 
preinscripció) o pares o tutors legals que hi treballen (en el moment de presentar la 
sol·licitud de preinscripció amb una activitat continuada, una jornada mínima de 10 
hores setmanals i el corresponent nomenament d'interí o substitut o un contracte 
laboral o administratiu).. 
Aquest criteri és aplicable a infants i joves en situació d'acolliment familiar atenent a la 
composició de la família acollidora. 
 

 Domicili habitual de l'alumne o alumna dins del municipi (30 punts) o el lloc de treball 
del pare o la mare, tutor o tutora dins del municipi (20 punts) 
Documents que s’han d’aportar: 

 Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on 
consta el NIE en el cas de persones estrangeres. 

 Quan el domicili habitual que s'al·lega no coincideix amb el del DNI, amb el de la 
targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones estrangeres sense NIE, 
certificat o volant municipal de convivència de l'alumne o alumna, on ha de constar 
que conviu amb la persona sol·licitant. 

 Quan, per aquest criteri es considera el domicili del lloc de treball, còpia del 
contracte laboral o d'un certificat emès a aquest efecte per l'empresa. En el cas de 
treballadors en el règim d'autònoms es té en compte el domicili acreditat a l'Agència 
Tributària i es justifica amb una còpia del formulari de la declaració censal d'alta, 
modificació i baixa en el cens d'obligats tributaris (model 036 i 037). 
 

     

 Renda anual de la unitat familiar (10 punts) 
Es presentarà la documentació acreditativa de ser beneficiari/ària de la prestació 
econòmica de la renda mínima d'inserció. 
 

 Discapacitat de l'alumne o alumna, pare, mare, tutor, tutora o germans (10 punts) 
Original i fotocòpia del certificat o de la targeta acreditativa de la discapacitat de la 
persona que n'al·lega la condició emès pel Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies o organismes competents d'altres comunitats autònomes. 
Si és el cas, el document acreditatiu de ser beneficiari d'una pensió d'incapacitat 
permanent de grau total o de gran invalidesa i els de les classes passives que tenen 
reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o 
inutilitat. 
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CRITERIS COMPLEMENTARIS 
 

 Condició legal de família nombrosa o monoparental (15 punts) 
Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent. 
 

 Malaltia crònica de l'alumne o alumna que afecti el sistema digestiu, endocrí o 
metabòlic (10 punts) 
Informe mèdic del sistema públic de salut (o certificat mèdic oficial amb signatura 
legalitzada pel col·legi de metges de la demarcació corresponent) que indiqui 
expressament que l'alumne o alumna té diagnosticada una malaltia crònica que li afecta 
el sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs. El document ha 
d'especificar de quina malaltia es tracta i que el diagnòstic s'ha fet tenint en compte els 
criteris del Departament de Salut. El centre ha de trametre el document a la comissió de 
garanties d'admissió per estudiar possibles casos de frau o falsedat. 
 

 Quan l'alumnat hagi tingut el pare, la mare, els tutors o els germans escolaritzats al 
centre (5 punts) 
Si un germà o una germana de l'alumne/a ha estat escolaritzat en el centre per al qual 
es presenta la sol·licitud, hauran de facilitar al centre les seves dades per què es pugui 
dur a terme la seva comprovació.  
 

 
Per més informació:  

 
http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/ 
 

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/

