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CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ 2018-2019 
 

 
FASES DE LA PREINSCRIPCIÓ DATES 

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

Publicació de les llistes amb el barem provisional 3 de maig 

Presentació de reclamacions Del 4 al 8 de maig 

Publicació de la llistes amb el barem definitiu 10 de maig 

Sorteig del número per al desempat 11 de maig 

Publicació de les llistes ordenades definitives 15 de maig 

Publicació de les llistes d’admesos 12 de juny 

Període de matriculació Del 21 al 27 de juny 

 
DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR AMB LA PREINSCRIPCIÓ 

Original i fotocòpia del llibre de família 

Original i fotocòpia del DNI o NIE de la mare, pare o tutor legal. 

Original i fotocòpia de la TSI ( tarja sanitària individual ) del nen o nena. 

Certificat del Padró Municipal ( si no coincideix el domicili del DNI ) 

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

 
PUNTUACIÓ A EFECTES DE BAREMACIÓ  

Germans escolaritzats al centre o pares/mares que hi treballin 40 punts 

Domicili habitual dins l’àrea d’influència 

Lloc de treball del pare/mare dins l’àrea d’influència 

30 punts 

20 punts 

Pare/mare beneficiaris de l’ajut de la renda mínima d’inserció 10 punts 

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

Família nombrosa o monoparental 15 punts 

Malaltia crònica de l’alumne ( sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos 

els celíacs ): informe emès per un metge 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, i especifiqui de quina 

malaltia es tracta. El centre ha de trametre el document a la comissió de garanties d'admissió 

per estudiar possibles casos de frau o falsedat. 

10 punts 

Pare/mare o germans antics alumnes del centre 5 punts 

 
WEBS ON TROBAR INFORMACIÓ DEL PROCÉS 

http:// ensenyament.gencat.cat/ca 

agora.xtec.cat/escola-municipal-pau-vila/ 
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