
 
 
 
 
 

CURS 2017-2018 
 

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A LA PREINSCRIPCIÓ 
Del 23 de març al 4 d’abril 

Sol·licitud de preinscripció 

Original i fotocòpia del llibre de família 

Original i fotocòpia del DNI de la persona sol.licitant (pare, mare, tutor/a) 

Original i fotocòpia del DNI de l’alumne (si en té) 

Original i fotocòpia de la Targeta Sanitària Individual 

Original del padró municipal (en cas que el domicili no coincideixi amb el del DNI) 

HORARIS DE SECRETARIA  (per lliurar la documentació de preinscripció) 

Dimarts De 9 a 13,30 h 

Dimecres De 9 a 13,30 h 

Dijous De 9 a 13,30 i de 15 a 16,30 h 

Divendres De 15 a 16, 30 h 

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A LA MATRÍCULA 
Del 12 al 16 de juny 

Original i fotocòpia del carnet de vacunes 

4 fotografies 

DATES PREINSCRIPCIÓ CURS 2017-2018 
Resolució ENS/406/2017 de 24 de febrer, per la qual s’aproven les normes de preinscripció i matrícula d’alumnes 
als centres del Servei d’Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts 
amb fons públics, per al curs 2017-2018 

20 març Publicació de l’oferta inicial 

Del 23 de març 
al 4 d’abril 

Període de presentació de sol·licituds de preinscripció 

24 d’abril  
Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb el 
barem provisional 

Del 25 al 27 d’abril Termini de reclamació del barem provisional 

3 de maig 
Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb el 
barem un cop resoltes les reclamacions 

4 de maig Sorteig del número de desempat (11h, Serveis Centrals del Departament) 

8 de maig Publicació de la llista ordenada definitiva 

30 de maig Publicació de l’oferta final 

2 de juny Publicació de les llistes d’alumnat admès i llista d’espera 

Del 12 al 16 de juny Període de matrícula 

15 de setembre Publicació de la llista d’alumnes matriculats  

http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=779726&language=ca_ES


 
*El servei es paga trimestralment 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

CURS 2016-2017 
 

PREUS DELS SERVEIS 

Menjador 
Fixe 5,95€ 

Esporàdic 6,80€ 

Transport* 

1 nen/a 26,40€ mes 

2n germà 17,95€ mes 

3r germà 8,85€ mes 

Acollida matí 
Fixe 32€ mes 

Esporàdic (1 hora) 3,50€ 

Acollida tarda 
1 hora 3,50€ 

1 hora i mitja 5€ 


