Generalitat de Catalunya
Departament d'Ensenyament

Institut Domènec Perramon
Torrent d'en Terra s/n
08358 Arenys de Munt
tel: 93 795 13 33
fax: 93 795 03 84
e-mail: a8034187@xtec.cat

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA CURS 2018-19
PREINSCRIPCIÓ ESO DEL 13 AL 24 D’ABRIL DE 2018
HORARI: de dilluns a divendres de 8:00 h a 14:30 h
Documentació
Juntament amb la sol·licitud, s’ha de presentar al centre demanat en 1r lloc:
1. L'original i una fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne/a
està en situació d’acolliment, la resolució del Departament de Benestar Social i Família.
2. L'original i una fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el
NIE si es tracta de persones estrangeres.
3. L'original i una 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.
4. L'original i una fotocòpia de la targeta sanitària individual (TSI ); si no se’n disposa el Departament
d’Ensenyament consulta el codi d’identificació personal al CatSalut.
5. Les persones que a la sol·licitud han al·legat el compliment d'un o més criteris de prioritat han de
presentar-ne la documentació acreditativa (informació al darrera).
MATRICULACIÓ ESO DEL 21 AL 27 DE JUNY DE 2018
Documentació
1. Resguard bancari d’haver ingressat al Banc de Sabadell (C.C. de l’AMPA 0081-5357-350001061907) la quantitat de 58 € (36 € de material escolar i 22 € de quota de l’AMPA). Les famílies
que matriculin més d’un fill només hauran de pagar una quota de l’AMPA.
2. Resguard bancari d’haver ingressat al Banc de Sabadell (C.C. de l’AMPA 0081-5357-350001061907) la quantitat de 12 € de lloguer anual de l’armariet, més 30 € de dipòsit (si es per
primera vegada), que es tornarà en el moment que l’alumne deixi l’armariet.
3. Dues fotografies de carnet actualitzades, amb el nom i cognoms al darrera.
4. Adreça electrònica i altres telèfons de contacte dels pares o tutors.
5. Carnet de vacunacions.
6. Informe mèdic de malalties, al·lèrgies o intoleràncies que l’institut hagi de conèixer.
7. Certificat d’empadronament si l’adreça és diferent a la del DNI.
8. Autorització per sortides dins el municipi.
9. Sol·licitud d’autorització pàgina Web.
10. Contracte armariet si es vol sol·licitar.
11. Carta de compromís educatiu signada.

Documentació acreditatia dels criteris de prioritat
Les persones que al·leguen el compliment d'un o més criteris de prioritat (específcc general o
complementari) han de presentar la documentació que s'indica per a cada criteri.
La falsedat o el frau en les dades al·legades o en la documentació aportada comporta la invalidació dels
drets de prioritat i fns i totc si escauc la pèrdua de la plaça assignada; si és el casc el Departament
d’Ensenyament comunica a l’autoritat competent el fet perquè aquesta adopt les mesures oportunes.
a) Criteri específc:
Tenen preferència els alumnes que procedeixen de centres i ensenyaments adscrits al centre sol·licitat.
No cal presentar cap document acreditatu.
b) Criteris generals
1. Germans escolaritzats al centre (en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció) o pares o
tutors legals que hi treballen (en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció amb una actvitat
contnuadac una oornada mínima de 0 hores setmanals i el corresponent nomenament d’interí o substtut
o un contracte laboral o administratu).
La puntuació també s'aplica per accedir a un centre públic quan el germà o la germana està escolaritzat en
un altre centre públic que té la consideració de centre únic (dos centres públics adscrits en què l'escola de
primària només està adscrita a un centre de secundària).
Aquest criteri és aplicable a infants i ooves en situació d'acolliment familiar atenent a la composició de la
família acollidora.
Barem: 40 punts
Documents
o
o

capc si es tracta del mateix centrec
si s'al·lega que el germà o la germana estan escolaritzats en un centre públic que té la consideració
de centre únic cal presentar un certfcat d'aquest centre.

2. Proximitat del domicili habitual de l'alumne o alumna al centre o proximitat del lloc de treball del parec
la marec el tutor o tutora o el guardador o guardadora de fet.
Barem
Quan el domicili habitual es troba a l'àrea d'infuència del centre: 30 punts.
Quanc a instància del sol·licitant es pren en consideració l'adreça del lloc de treball del parec la
marec el tutor o tutorac o el guardador o guardadora de fetc i aquest és dins l'àrea d'infuència del
centre: 20 punts.
o
En el cas de Barcelona ciutatc quan el domicili habitual es troba al mateix districte municipal que el
centre sol·licitat en primer lloc però no en la seva àrea d'infuència: 15 punts.
o
Quan el domicili habitual és al mateix municipi del centre sol·licitat en primer llocc però no en la
seva àrea d'infuència: 10 punts.
o
o

Documents
Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE
en el cas de persones estrangeres.
o
Quan el domicili habitual que s'al·lega no coincideix amb el del DNIc amb el de la targeta de
residència on consta el NIE o es tracta de persones estrangeres sense NIEc certfcat o volant municipal
de convivència de l'alumne o alumnac on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant.
o
Quanc per aquest criteri es considera el domicili del lloc de treballc còpia del contracte laboral o
d'un certfcat emès a aquest efecte per l'empresa. En el cas de treballadors en el règim d'autònoms es
té en compte el domicili acreditat a l'Agència Tributària i s'acredita amb una còpia del formulari de la
declaració censal d'altac modifcació i baixa en el cens d'obligats tributaris (model 36 i 37).
o

3. Renda anual de la unitat familiar en el cas que el parec la marec el tutor o tutorac o el guardador o
guardadorac siguin benefciaris de l'aout de la renda mínima d'insercióc calculat en funció dels flls a càrrec.
Barem: 10 punts
Documents:
o

acreditació de ser benefciari o benefciària de la prestació econòmica de la renda mínima
d'inserció.

4. Discapacitat (igual o superior al 33%) de l'alumne o alumnac el pare o marec o el germà o germana.
Barem: 10 punts
Documents
Original i fotocòpia del certfcat o de la targeta acreditatva de la discapacitat de la persona que
al·lega tal condició emès pel Departament de Treballc Afers Socials i Famílies o organismes competents
d'altres comunitats autònomes.
o
Si és el casc el document acreditatu de ser benefciari d'una pensió d'inacapacitat permanent de
grau total o de gran invalidesa i els de les classes passives que tenen reconeguda una pensió de oubilació
o de retr per incapacitatpermanent per al servei o inutlitat.
o

C) Criteris complementaris
1. L'alumne o alumna forma part d'una família nombrosa o monoparental.
Barem: 15 punts
Documents
o

original i fotocòpia del títol de família nombrosa o monoparental vigent.

2. L'alumne o alumna té una malalta crònica que afecta el seu sistema digestuc endocrí o metabòlicc
inclosos els celíacs.
Barem: 10 punts
Documents
o

informe emès per un metge del sistema públic de salut (o certfcat mèdic ofcial amb signatura
legalitzada pel col·legi de metges de la demarcació corresponent) que indiqui expressament que
l'alumne o alumna té diagnostcada una malalta crònica que li afecta el sistema digestuc endocrí o
metabòlicc inclosos els celíacsc i especifqui de quina malalta es tracta. El centre ha de trametre el
document a la comissió de garantes d'admissió per estudiar possibles casos de frau o falsedat.

3. El parec marec tutors o germans han estat escolaritzats al centre en ensenyaments declarats actualment
gratuïts i universals (segon cicle d'educació infantlc educació primàriac educació secundària obligatòriac
programes de qualifcació professional inicial i cicles de formació professional de grau mitoà;
són equivalents a aquests ensenyaments qualsevol que s'hagi cursat entre els 3 i els 06 anys).
Barem: 5 punts
Documents: cap
Simultaneïtat d'ensenyaments professionals de música i dansa i programes esportus d'alt rendiment
Encara que no provinguin d’un centre adscritc tenen prioritat per accedir a les places d’ESO dels centres
amb l’horari adaptat:
o

Els alumnes que cursen o opten per cursar ensenyaments professionals de música o de dansa. En el
moment de fer la sol·licitud de preinscripció i en formalitzar la matrícula han de declarar que estan
matriculats o admesos pendents de matricula en un centre autoritzat per cursar ensenyaments
professionals.

o

Els alumnes que segueixen programes esportus d’alt rendiment (inclosos els esportstes integrats
en la tecnifcació esportva i els esportstes d’alt nivell o alt rendiment). Aquesta condició s'acredita amb
un dels documenst següents:
- Certfcat del Consell Català de l’Esport que especifqui que formen part del pla de tecnifcació del
programa ARC (alt rendiment català)c per als esportstes que es troben en l’etapa de tecnifcació
esportva.
- Certfcat del Consell Català de l’Esport que ratfqui el certfcat del Consell Superior d’Esportc per als
esportstes d’alt rendiment segons el Reial decret 970/2 7.
- Relació d’esportstes d’alt nivell publicada al DOGC o BOE per als esportstes d’alt nivell.

