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PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA ESO 2018-2019 

Calendari 

• Publicació de l’oferta: 9 abril de 2018 
• Preinscripció:   

o Presentació de sol·licituds: del 13 al 24 d’abril, ambdós inclosos. 
o Es pot presentar documentació fins el dia 25 d’abril . 

• Publicació de les llistes de sol·licituds amb la puntuació provisional: 3 de maig. 
• Termini per presentar reclamacions: del 4 al 8 de maig 
• Publicació de les llistes de sol·licituds amb la puntuació definitiva: 10 de maig. 
• Sorteig públic per determinar l’ordenació de sol·licituds: 11 de maig. 
• Publicació de la llista ordenada definitiva: 15 de maig. 
• Publicació de les llistes d’alumnes admesos: 12 de juny. 
• Matrícula:   

o Primer curs d’educació secundària obligatòria: del 21 al 27 de juny de 2018, 
ambdós inclosos. 

o Alumnat preinscrit amb plaça a segon, tercer i quart curs d’ESO o de 
confirmació de plaça assignada en cas dels alumnes pendents de l’avaluació 
de setembre: del 25 al 29 de juny  2018, ambdós inclosos. 

o Matrícula extraordinària per alumnat d’ESO pendent de l’avaluació de 
setembre: del 5 al 7 de setembre de 2018, ambdós inclosos. 

Documentació identificativa que s’ha de presentar en tots els casos  

• Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si 
l'alumne/a està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de 
Benestar Social i Família. 

• 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 o passaport si es 
tracta de persones estrangeres. 

• 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 TSI (targeta sanitària individual). Si no se’n disposa el 
Departament d'Ensenyament consultarà el codi CIP de la targeta sanitària individual al 
CatSalut. 

• De forma extraordinària, les dades d’identificació o de filiació dels alumnes estrangers 
es poden acreditar amb el document d’identitat, el passaport o el llibre de família del 
país d’origen. 

Documentació acreditativa dels diferents criteris de baremació (només s’ha de presentar si 
s’al·leguen, tant si és alumnat adscrit com no adscrit). 

Baremació  El procés de preinscripció s’inicia amb la presentació de sol·licituds durant el 
període establert per a cada ensenyament.  
Per ordenar les sol·licituds de preinscripció s’apliquen:  

- primer: els criteris específics de prioritat.  
- segon: els criteris generals de prioritat.  
- tercer: els criteris complementaris. 
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1.- Criteris específics de prioritat (l’adscripció no s’ha d’acreditar amb cap document) 

Tenen preferència l’alumnat que procedeixi de centres que hi són adscrits. 

Escoles adscrites a l’INS Miquel Martí i Pol: Escola L’Areny, Escola Anselm Clavé, Escola 
Suris, Escola Dolors Almeda, Escola Abat Òliba i Escola Martinet. 

2.-Criteris generals d’admissió d’alumnat i barem a aplicar 

- Quan l'alumne o alumna té germans o germanes escolaritzats o escolaritzades al centre o 
pares o tutors legals que hi treballen en el moment en què es presenta la preinscripció: 40 
punts.  

- Quan el domicili de la persona sol·licitant estigui a l’àrea de proximitat del centre: 30 punts. 

- Quan a instància del pare o mare, tutor o tutora, guardador o guardadora de fet, o de l'alumne 
o alumna quan sigui major d’edat, es prengui en consideració, en comptes del domicili de 
l'alumne o alumna, l’adreça del lloc de treball d’un d’ells, i aquest és dins l’àrea de proximitat del 
centre: 20 punts. 

- Quan el pare o la mare, tutor o tutora, siguin beneficiaris de l’ajut de la renda mínima 
d’inserció, calculat en funció dels fills a càrrec de la persona perceptora: 10 punts. 

- Quan l'alumne o alumna acrediti una discapacitat de grau igual o superior al 33%, o quan el 
pare, la mare, tutor o tutora, un germà o una germana de l'alumne o alumna acrediti una 
discapacitat igual o superior al 33%: 10 punts.  

3.-Criteris complementaris d’admissió d’alumnat 

- Pel fet de formar part de família nombrosa o monoparental 15 punts. 

- Pel fet de tenir una malaltia crònica de l'alumne o alumna que afecti el seu sistema digestiu, 
endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs, 10 punts. 

Informe emès per un metge o metgessa del sistema públic de salut, on s’indiqui expressament que l’alumne té 
diagnosticada una malaltia crònica que li afecta el sistema digestiu, endocrí o metabòlic inclosos els celíacs. El 
document ha d’especificar de quina malaltia es tracta i que el diagnòstic s’ha fet tenint en compte els criteris 
del Departament de Salut. 

Pel fet que hagi tingut el pare, mare, els tutors o germans escolaritzats al centre on es presenta 
la sol·licitud: 5 punts    

 Si voleu més informació podeu consultar la pàgina web : www.gencat.cat/preinscripcio 

Només es pot presentar una sol·licitud i es lliurarà al centre demanat en primer lloc. Les 
sol·licituds no presentades dins el període establert es consideraran FORA DE TERMINI.  

És imprescindible fer constar un correu electrònic de contacte i el número RALC que 
facilita el centre de primària o secundària. 

Horari d’atenció al públic: 

 de l’1 d’octubre al  31 de maig: matins de 9,00 a 13,30h. i tardes de dilluns, dimarts i  
dijous de 16 a 17,30h.  

de l’1 de juny al 30 de setembre: de 9,00 a 13:30h.   


