
PREINSCRIPCIÓ CURS 2017-2018

SOL·LICITUDS DE PREINSCRIPCIÓ

 Juntament amb la sol·licitud de preinscripció cal presentar la documentació en el termini
establert.

 A cada sol·licitud se li assigna de manera aleatòria un número que ha de servir per
ordenar-les en cas d’empat.

 Quan  el  nombre  de  sol·licituds  d’admissió  és  superior  a  l’oferta  de  places
s’apliquen,  per  ordre: el  criteri  de prioritat  específic,  els criteris generals i  els
criteris complementaris.

 Només es pot presentar una sol·licitud. Si se’n presenta més d’una es perden tots
els drets de prioritat que puguin correspondre.

 Cal signar la sol·licitud i endur-se una còpia segellada pel centre.

Horari de lliurament de sol·licituds a l’escola: 

Matins: de  09:00 h a 12:30 h
Tardes: de 15:00 h a 16:30 h

DOCUMENTACIÓ IDENTIFICATIVA (s’ha de presentar en tots els casos)

 Original i fotocòpia del llibre de família.
 Original i fotocòpia del document nacional d’identitat de la persona sol·licitant (DNI).
 Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual)
 Altres  documents  que  acreditin  els  aspectes  indicats  pel  sol·licitant   a  efectes

d’aplicació  del  barem,  segons   el  que  estableix  l’annex  2  de  la  Resolució  de
preinscripció.

 Cal  tenir  en compte que només es valoraran les  circumstàncies que s’acreditin
documentalment.

CRITERIS D'ADMISSIÓ

Criteris generals:
 Germans escolaritzats al centre o pares o tutors legals que hi treballin: 40 punts
 Proximitat al centre.:

Domicili habitual a l’àrea d’influència del centre: 30 punts
Adreça del lloc de treball dins l’àrea d’influència del centre: 20 punts
Quan el domicili de la persona sol·licitant és al mateix districte que el centre: 15 punts 

 Renda anual de la unitat familiar quan el pare  o la mare siguin beneficiaris de la
renda mínima d’inserció: 10 punts 

 Discapacitat igual o superior al 33% de l'alumne , pare o mare o germans: 10punts
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 Criteris complementaris:

 Família nombrosa o monoparental: 15 punts
 Malaltia crònica del sistema endocrí o metabòlic, inclosos els  celíacs: 10 punts.
 Si el pare, la mare, els tutors o els germans han estat escolaritzats,  al centre 

per al qual es presenta la sol·licitud: 5 punts

         CALENDARI

Presentació sol·licituds
del 23 de març al 4 d’abril

 SEGONS HORARI  FIXAT

Publicació de les llistes
baremades  provisionals

24 d’abril

Reclamacions al  barem 25 a 27 d’abril

Sorteig 4 de maig

Publicació de les llistes
baremades definitives

8 de maig

Publicació de les llistes
d’admesos

2 de juny

Període de matriculació 12 al 16 de juny
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