
 

 

 
Benvolgudes famílies, 

Des dels centres educatius d’Infantil i primària de Castellbisbal us informem que les dates de preinscripció a les 

escoles són del 13 al 24 d’abril del 2018. Per tal de facilitar-vos la tasca, us adjuntem el llistat de documentació 

que cal portar. Us demanem que ho lliureu tot al centre educatiu que hàgiu triat en primera opció,  per tal que 

la preinscripció sigui efectiva.  

Podeu realitzar la preinscripció dins l’horari lectiu dels centres: de les 9.00h a 13.30h i de 15.00h a 16.30h.  

Per a qualsevol dubte podeu fer-nos arribar la consulta al centre educatiu. 

 

                Les direccions dels centres educatius 

Castellbisbal, abril del 2018 

CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA CURS 2018-2019 
 

Publicació de l’oferta .................................................................................... 9 d’abril de 2018 

Presentació de sol·licituds .................... del 13 d’abril al 24 d’abril de 2018, ambdós inclosos 

Publicació de llistes amb barem provisional .........................................      3 de maig de 2018 

Reclamació del barem ................................................................... del 4 al 8 de maig de 2018 

Publicació de les llistes amb barem definitiu............................................ 10 de maig de 2018 

Sorteig del número de desempat ........................................................... 11 de maig a les 12h 

Publicació de la llista ordenada definitiva................................................ 15 de maig de 2018 

Publicació de l’oferta definitiva................................................................. 11 de juny de 2018 

Publicació de la llista d’admesos i, si escau, de la llista d’espera.............. 12 de juny de 2018 

Període de matriculació ................................  del 21 al 27 de juny de 2018, ambdós inclosos 
 

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR EN PERÍODE DE PREINSCRIPCIÓ 

● Original i fotocòpia de l’imprès oficial (es pot recollir al centre o imprimir-lo a la web d’ensenyament) 

Novetat: és obligatori emplenar el camp de correu electrònic indicant l’adreça a on es vol rebre la informació 

sobre el procés. 

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

● Original i fotocòpia del DNI dels pares/mares o tutors legals de l’infant o, si el sol·licitant és estranger, 

de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, 

document d’identitat del país d’origen. 

● Original i fotocòpia del DNI de l’alumne en el cas que sigui major de 14 anys o tingui DNI tot i ésser 

menor de 14 anys. 



 

CRITERIS DE PRIORITAT, BAREM EN L’ADMISSIÓ DE L’ALUMNAT I DOCUMENTACIÓ 

ACREDITATIVA 

CRITERIS GENERALS: 

 

● Existència de germans matriculats al centre o pares o tutors legals que hi treballen en el moment  

de fer la preinscripció: 40 punts. (Comprovació d’ofici) 

● Proximitat del domicili (només una opció): 

 Quan l’alumne/a viu a Castellbisbal: 30 punts 

(Quan el domicili que s’al·lega no coincideix amb el del DNI, cal portar el certificat municipal de 

convivència de l’alumne/a on hi ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant. En aquest cas, 

caldrà presentar el DNI renovat amb l’adreça correcta dins el termini de matriculació.) 

 Quan pare, mare o tutor treballen a Castellbisbal: 20 punts 

(Còpia del contracte laboral o certificat emès a l’efecte per l’empresa.) 

● Ser beneficiari de l’ajut de renda mínima  d’inserció: 10 punts 

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

● Discapacitat de grau igual o superior al 33% de l’alumne, pare, mare, tutor o germà: 10 punts 

(Original i fotocòpia del certificat de disminució del Departament de Benestar i Família de la persona que 

al·legui aquesta condició. En el certificat s’haurà d’acreditar que la discapacitat és igual o superior al 33%.) 

 

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 del sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs: 10 punts. 

(Informe emès per un metge del sistema públic o certificat mèdic oficial amb signatura legalitzada en el qual 

s’indiqui  expressament que l’alumne està diagnosticat d’una malaltia del sistema digestiu, endocrí o 

metabòlic, inclosos els celíacs, i que especifiqui de quina malaltia es tracta) 

● Que els pares, germans o tutors hagin estat escolaritzats al centre per al qual es presenta la sol·licitud  

 en ensenyaments gratuïts i universals ( Infantil, Primària, ESO, PQPI, FPGM): 5 punts  

(Caldrà facilitar al centre les seves dades perquè aquest en faci la comprovació.) 

 DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR EN PERÍODE DE MATRÍCULA 

● Original i fotocòpia del llibre de vacunes o certificat mèdic oficial on figurin les dosis de vacunes rebudes 

amb les dates corresponents. 

● 2 fotografies mida carnet. 

● Documentació específica del centre degudament emplenada: dades complementàries, inscripció Ampa, 

inscripció Programa Reutilització,  autorització drets d’imatge (al centre us facilitarem aquesta informació). 

● Fotocòpia de l’últim informe del centre escolar anterior si s’escau. 


