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Escola Can Serra 
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CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ 2017-18 
 

Difusió de l’oferta 20 de març 

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

Publicació de les llistes amb el barem 24 d’abril 
 

Reclamacions del 25 al 27 d’abril 
 

Publicació de les llistes amb el barem un cop 
resoltes les reclamacions 

3 de maig 

Sorteig 4 de maig 
 

Publicació de les llistes definitives 8 de maig 

Publicació  de les llistes d’admesos 2 de juny 
 

Període de matriculació del 12 al 16 de juny 

 

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR 

El formulari de sol·licitud s'ha de presentar en el centre que s'ha demanat en primer lloc i, en tots els casos, 
acompanyat de la documentació següent, en el termini establert: 

 Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l'alumne o alumna està en 
situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 

 Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de 
fet) 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. Si l’adreça actual no coincideix amb l’adreça 
del DNI, cal portar certificat o volant municipal de convivència. En el moment de formalitzar la matrícula cal 
presentar el DNI ja renovat. 

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

 Original i fotocòpia de la Targeta Sanitària Individual (TSI) del nen o la nena, si se'n disposa. 

 Original i fotocòpia del carnet de vacunacions on figurin les dosis de vacunes rebudes amb les dates 
corresponents. Quan no disposin del carnet de vacunacions, hauran de presentar un certificat mèdic oficial, 
formalitzat degudament on figurin les dosis vacunats rebudes  amb les dates corresponents.  

 4 fotografies mida carnet d’identitat a presentar a la preinscripció. 

 Si l’alumne o alumna es troba escolaritzat en un altre centre en el moment de fer la preinscripció, cal portar: 
paper del centre de procedència expressant que coneixen la voluntat de baixa de l’alumne/a pel proper curs.  

 

 
HORARI PER ENTREGAR LES SOL·LICITUDS             CODIS ESCOLES DE LA POBLACIÓ 

 

  
 

 
Per a més informació: www.queestudiar.gencat.cat, www.xtec.cat/escolacanserra 

Escola Can Serra 08033602 

Escola Elisa Badia 08028229 

Escola Can Llobet 08028254 

Escola  Del Bosc 08041210 

Escola Pablo Picasso 08039641 

Escola Martí i Pol 08061142 

Escola Marta Mata 08067582 

Dilluns Dimarts Dimecres   Dijous Divendres 

9 a 10h 9 a 10h 9 a 10h 9 a 10h 9 a 10h 
12.30-13.30h 

15 a 16h 15 a 16h 15 a 16h 15 a 16h  

http://www.queestudiar.gencat.cat/

