
CALENDARI:

Període preinscripció: 23 de març al 4 d'abril

Llistes amb barem provisional: 24 d'abril 
Reclamacions: del 25 al 27 d'abril 
Publicació de les llistes d'admesos: 2 de juny

Període de matriculació 1r d'ESO: del 12 al 16 de juny
Període de matriculació 2n, 3r i 4t d'ESO: del 26 al 30 de juny

DOCUMENTACIÓ:

El  formulari  de  sol·licitud  s'ha  de  presentar,  en  tots  els  casos,
acompanyat de la documentació següent:

• 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/NIE de la persona sol·licitant (pare, mare,
tutor/a).

• Original i fotocòpia del DNI de l’alumne/a.

• Original  i  fotocòpia  de  la  TSI  (targeta  sanitària  individual)  de
l'alumne/a.

CRITERIS DE PRIORITAT:

Criteris Específics
Centre  adscrit (l'adscripció  no  s'ha  d'acreditar  amb  cap
document). Escola Ramon Faus i Esteve, Escola Ramon Estadella,
Escola  Sant  Gil  de  Torà,  Escola  de  les  Pallargues  i  Escola  de
Sanaüja.

Criteris Generals
Existència de germans escolaritzats al centre o pares o tutors
legals que hi treballen (40 punts)
Si  els germans estan escolaritzats en un dels centres adscrits  cal
presentar certificat del centre de primària. 

Renda anual de la unitat familiar (10 punts)
Quan el pare o mare siguin beneficiaris de l'ajut  de renda mínima
d'inserció cal presentar certificat de la prestació econòmica.

Discapacitat de l'alumne, pare, mare o germans (10 punts)
Cal acreditar una discapacitat igual o superior al 33% mitjançant la
targeta acreditativa.

Família nombrosa o monoparental (15 punts)
Cal acreditar mitjançant el carnet corresponent.

Malaltia crònica que afecta sistema digestiu, endocrí o metabòlic
inclosos els celíacs (10 punts)
Aportar informe emès per un metge o metgessa del sistema públic de
salut.

Que el pare, mare o germans hagin estat escolaritzats al nostre
centre  (5 punts)
No cal acreditació.



• El  centre  disposa  dels  mitjans  específics  d’adaptació  a  les

exigències que requereixen determinades discapacitats de l’alumnat.

• Activitats extraescolars:

Dins el Pla d’Esports oferim una àmplia gama d’activitats extraescolars

• Serveis Complementaris:

Equip d’Assessorament Psicopedagògic

Departament d’orientació

AMPA

Servei de Biblioteca

Servei de Cafeteria-cantina
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