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PREINSCRIPCIÓ PER AL CURS 2018-2019    ESO 
 
Presentació de sol·licituds de preinscripció 13al 24 d’abril Horari secretaria: 

 
Dilluns a 

divendres 

8:30  a  14:00h. 

Es podrà presentar documentaciófins al 25d’abril 

Publicació de les llistes amb el barem provisional 3 de maig 
Presentació reclamacions  4 al 8 de maig  

Publicació de les llistes amb el barem definitiu 10 de maig  

Sorteig públic per determinar l’ordenació de les sol·licituds 11 de maig 
Dimarts 

15:00 a 17:00h. 
Publicació llistes d’admesos 12 de juny  
Període de matriculació 1r curs ESO 21 al 27 de juny  

 
DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR PER A LA PREINSCRIPCIÓ 
 

- Imprès de sol·licitud que facilitaran els centres educatius,l’OME o la web del Departament 

d’Ensenyament www.gencat.cat/preinscripcio. 
- Original i fotocòpia del llibre de família (el full dels pares/tutors i de l’alumne/a) o altres documents 

relatius a la filiació. 
- Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a)o, si la persona sol·licitant és 

estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d’estrangers 
comunitaris, document d’identitat del país d’origen. 

- Original i fotocòpia del DNI de l’alumne/a en el 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)de l’alumne/a. 

 

CRITERIS DE BAREMACIÓ  
 

• CRITERIS GENERALS: 
 

Germans escolaritzats a l’Institut Sant Feliu de Guíxols o pares o tutors legals que hi treballinen el moment de fer 
la preinscripció(no cal documentació): 40 punts. 

 
Domicili habitual a Sant Feliu de Guíxols: 30 punts.Quan el domicili habitual al·legat no coincideix amb el del 
DNI o amb la targeta de residència on consta el NIE, cal el certificat municipal de convivència de l’alumne/a, 
on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant.A efectes de puntuació preval l’adreça del DNI. En el 
moment de la matrícula s’ha de portar el DNI renovat amb l’adreça correcta.  

Si el domicili habitual no és a Sant Feliu de Guíxols, però sí l’adreça del lloc de treball dels pares o tutors(Còpia 
contracte laboral o un certificat emès per aquest efecte per l’empresa):20 punts. 
 
Beneficiaris PIRMI, l’ajut de la renda mínima d’inserció, (Documentació acreditativa): 10 punts. 
 
Discapacitat de l’alumne/a, pares, tutors legals o germans de grau igual o superior al 33%(Original i fotocòpia 
de la targeta acreditativa odel certificat de discapacitat emès pel Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies): 10 punts. 
 

• CRITERIS COMPLEMENTARIS:  
 
Família nombrosa o monoparental(Original i fotocòpia del carnet vigent): 15 punts. 
 
Malaltia crònicade l’alumne/a que afecti el sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs.(Informe 

emès per un metge/essa del sistema públic de salut, o certificat mèdic oficial on s’indiqui la malaltia): 10 punts. 
 

Escolarització prèvia dels pares, tutors o germans a l’Institut Sant Feliu de Guíxols. (Caldrà facilitar les dades 
perquè es pugui dur a terme la comprovació): 5 punts. 
 
 
LA NO PRESENTACIÓ EN LA FORMA ESCAIENT D’ALGUN DELS DOCUMENTS DEMANATS, DINS EL TERMINI ESTABLERT, IMPLICARÀ QUE EL 
CONCEPTE AFECTAT NO ES COMPUTARÀ A EFECTES D’APLICACIÓ DEL BAREM.  
LA FALSEDAT DE LES DADES COMPORTARÀ LA PÈRDUA DELS DRETS D’OPCIÓ DEL SOL.LICITANT. 


