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PREINSCRIPCIÓ CURS 2018-2019 
 
 
Documentació bàsica: 

 Imprès de sol·licitud que es pot recollir a la secretaria del centre.  

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

filiació. 

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

o guardador/a de fet) o de la targeta de residència on consta el NIE si es 
tracta de persones estrangeres.  

 Original i fotocòpia de la targeta sanitària (TIS) de l’alumne/a. 

 Si l’adreça del DNI és diferent de l’actual, full del padró municipal. 

 Identificador de l’alumne del Registre d’Alumnes (RALC). Els alumnes que 

s’iniciïn a P3 no en disposen. 

 

Tot i això, si s’al·leguen algun dels criteris de puntuació, haureu d’afegir la 

documentació que l’acrediti. 

Per confirmar que realment es vol la plaça assignada cal formalitzar la matrícula. 

És molt important que us matriculeu dins del període que estableix el calendari 

oficial. 

 

Calendari de preinscripció: 

 

Presentació de les sol·licituds: del 13 al 24 d’abril de 2018.   

Sorteig públic per determinar l’ordre de sol·licituds: 11 de maig de 2018. 

Publicació de les llistes amb puntuació definitiva: 15 de maig de 2018. 

Publicació de l’oferta final: 11 de juny de 2018. 

Publicació de les llistes d’alumnat admès: 12 de juny de 2018. 

Període de matriculació: del 21 al 27 de juny de 2018. 

 

 

Horari d’atenció: 

Dimarts i dijous de 9:00 h a 13:00 h i de 15:00 h a 16:30 h a la secretaria 

del centre. 
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DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DEL 
CRITERI O ELS CRITERIS DE PRIORITAT 

 
 
 
CRITERIS GENERALS 
 
 

 Existència de germanes o germans escolaritzats al centre o de pares, mares o 

tutors legals que hi treballen 

 

Quan l’alumne o alumna té germanes o germans escolaritzats al centre o pares, mares o 

tutors legals que hi treballen en el moment en què es presenta la preinscripció: 40 

punts. 

 

 

 Proximitat del domicili de l’alumne o alumna al centre o proximitat del lloc de 

treball del pare, la mare, el tutor o la tutora, guardador o guardadora de fet 

 

Quan el domicili familiar és a l’àrea de proximitat del centre: 30 punts. 

 

Quan a instància del pare o la mare, el tutor o la tutora, guardador o guardadora de fet, 

es pren en consideració, en lloc del domicili familiar, l’adreça del lloc de treball, i aquesta 

és dins l’àrea de proximitat del centre: 20 punts. 

 

 

 Renda anual de la unitat familiar 

 

Quan el pare o la mare, el tutor o la tutora, siguin beneficiaris de l’ajut de la renda 

mínima d’inserció: 10 punts. 

 

 

 Discapacitat de l’alumne o l’alumna, el pare, la mare, germanes o germans 

 

Quan l’alumne o l’alumna, el pare, la mare, el tutor o la tutora, un germà o una germana 

de l’alumne o l’alumna acredita una discapacitat igual o superior al 33%: 10 punts. 

 
 
 
CRITERIS COMPLEMENTARIS 
 

 

 Pel fet de formar part d’una família nombrosa o monoparental: 15 punts. 

 

 

 Pel fet que l’alumne o l’alumna tingui una malaltia crònica (inclosa la celiaquia) que 

afecti el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic: 10 punts. 
 
 

 
 

 
 
 


