
 
Del 23 de març al 4 d’abril de 2017 

Horari d’atenció al públic  

Matins: De dilluns a divendres, de 9.30 h a 14.00 h 
Tardes: De dilluns a dijous, de 16.00 h a 18.00 h 
  

c. Joan Benejam 1  -  tel. 972 33 10 05  -  fax 972 33 70 02  -  iesserrallarga@xtec.cat  -  www.iesserrallarga.cat 

A tenir en compte: Cal presentar una única sol·licitud al centre demanat en primer lloc. 

Documentació obligatòria que cal presentar en tots els casos:  

  Sol·licitud de preinscripció (o de la impressió de la sol·licitud que s'ha enviat per Internet) 

  Original i fotocòpia del llibre de família (pàg. dels pares i de l’alumne/a) o altres documents 
relatius a la filiació 

  Original i fotocòpia del DNI (obligatori si ha complert 14 anys), NIE o passaport de l’alumne/a 

  Original i fotocòpia de la targeta sanitària individual (TSI) de l’alumne/a  

  Original i fotocòpia a del DNI, NIE o passaport del pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet (el 
domicili habitual que s’al·lega a la sol·licitud ha de coincidir amb el DNI o NIE de la persona 
sol·licitant). 

Documentació a efectes de barem (original i fotocòpia): 

  Si hi ha germans matriculats al centre o pares, tutors legals hi treballen (no s’ha d’acreditar amb 
cap document, és comprovarà en el moment de la presentació de la sol·licitud). 

  Quan el domicili habitual que s’al·lega no coincideix amb el del DNI, amb el de la targeta de 
residència on consta el NIE o es tracta de persones estrangeres sense NIE, certificat o volant 
municipal de convivència de l'alumne, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant.  

  Quan s’acrediti el domicili del lloc de treball, contracte laboral o certificat emès per l’empresa. 
  En el cas de treballadors en el règim d’autònoms, es tindrà en compte el domicili acreditat a 

l’Agència Tributària amb la còpia dels formularis del cens d’obligats tributaris (model 036 o 037). 

  Document acreditatiu de ser beneficiari de la prestació econòmica de la renda mínima d’inserció. 

  Targeta acreditativa o certificat de discapacitat ≥ 33% (alumne/a, pare, mare, tutors o germans 
de l’alumne 

  Es consideren afectats per una discapacitat igual o superior al 33% els pensionistes de la 
Seguretat Social que tenen reconeguda una pensió d'incapacitat permanent de grau total, 
absoluta o de gran invalidesa i els de les classes passives que tenen reconeguda una pensió de 
jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat. Si és el cas, document 
acreditatiu de ser beneficiari d’aquest tipus de pensió. 

  Carnet de família nombrosa o monoparental vigent 

  Informe o certificat mèdic oficial on s’especifiqui de quina malaltia es tracta (malaltia crònica que 
afecti el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs de l’alumne/a) 

  Certificat del Consell Català de l’Esport que especifiqui que formen part del pla de tecnificació del 
programa ARC (alt rendiment català), per als esportistes que es troben en l’etapa de tecnificació 
esportiva. 

  Certificat del Consell Català de l’Esport que ratifiqui el certificat del Consell Superior d’Esport, per 
als esportistes d’alt rendiment segons el Reial decret 971/2007. 

  Relació d’esportistes d’alt nivell publicada al DOGC o BOE per als esportistes d’alt nivell. 

 Si ha tingut el pare, la mare, els tutors o els ge rmans escolaritzats a ESO, PQPI, CFPM o 
FP1 a l’Institut Serrallarga , caldrà facilitar les seves dades per a la comprovació. 



 

 

CRITERIS de PRIORITAT per a l’ordenació de les sol·licituds 

1. Criteris específics   
o Tenen preferència els alumnes que procedeixen de centres i ensenyaments adscrits (Blanes és 

zona única i tots els centres públics de primària tenen una relació adscripció amb els instituts). 
o Els alumnes que segueixen programes esportius  d’alt rendiment (inclosos els esportistes inte-

grats en la tecnificació esportiva i els esportistes d’alt nivell o alt rendiment) i no provenen d’un 
centre adscrit, tenen prioritat per accedir a les places d’ESO de l’INS Serrallarga  

2. Criteris generals  
o Si hi ha germans escolaritzats al centre  o el pare, la mare, o els tutors legals hi treballen (en 

el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció: 40 punts . 
o Proximitat del domicili  habitual de l'alumne al centre o proximitat del lloc de treball  del pare, la 

mare, tutors, els guardadors de fet (només una opció): 
� Domicili es troba a l'àrea d’influència del centre: 30 punts  
� Lloc de treball es troba a l'àrea d’influència del centre: 20 punts  

o Renda anual  de la unitat familiar en el cas que el pare, la mare, els tutors o els guardadors, 
siguin beneficiaris de l'ajut de la renda mínima d'inserció, calculat en funció dels fills a càrrec: 
10 punts . 

o Discapacitat  (igual o superior al 33%) de l'alumne, el pare o la mare, o el germà o la germana: 
10 punts  

3. Criteris complementaris (en cas d’empat) 
o Pel fet de formar part d'una família nombrosa o monoparental: 15 punts  
o Si l'alumne té una malaltia crònica que afecti el sistema digestiu, endocrí o metabòlic (s'hi 

inclouen les persones celíaques): 10 punts . 

4. Si el pare, la mare, el tutor legal o el germà de l'alumn e ha estat escolaritzat  en ensenyaments 
declarats actualment gratuïts i universals (ESO, PQPI i CFPM o FP1) al centre sol·licitat en primer 
lloc: 5 punts 

RESUM CALENDARI - PREINSCRIPCIÓ  D’ESO 

 Publicació de l’oferta inicial de places escolars:  20 de març de 2017   

 Període de presentació sol·licituds: del 23 de març al 4 d’abril de 2017  
 Presentació de la documentació:  fins el 7 d’abril de 2017   

Publicació de les llistes amb el barem provisional :  24 d’abril de 2017  

 Presentació de reclamacions :  25 al 27 d’abril de 2017     

 Publicació de les llistes amb el barem definitiu : 3 de maig de 2017 
 Sorteig del número de desempat: 4 de maig de 2017 (11h al Dep. d’Ensenyament – BCN)  

  Publicació de llistes ordenades definitives : 8 de maig de2017 

 Publicació de l’oferta final: 30 de maig de 2017 

 Publicació de les llistes d’alumnes admesos : 2 de juny de 2017  

(Un cop hagueu comprovat les llistes, passeu per consergeria a recollir la documentació per a la matrícula). 

 Període de MATRÍCULA – 1r d’ESO: del 12 al 16 de juny de 2017 

  2n, 3r i 4t d’ESO: del 26 al 30 de juny de 2017 
 o confirmació d’alumnes d’ESO  (pendents avaluació setembre) 

 Període de matrícula EXTRAORDINÀRIA de 1r a 4t d’ESO: del 6 al  8 de setembre de 2017 


