
 
 
 
                                            
      C/.Rosa Sensat, 1-11  
      17310 Lloret de Mar 
                                                                                                                                                                        Tel. 972 367489    
 

       ESO del 13 al 24 d’abril 
 
La preinscripció és el primer pas per a accedir al nostre centre. 
La podeu fer de forma presencial a la secretaria del centre de dilluns a divendres de 8:30 a 14:55 i els 
dilluns i dimecres de 16 a 18h. 
O de forma telemàtica a la pàgina oficial: 
http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/ensenyaments_obligatoris/, però cal portar la 
documentació de forma presencial al centre. 
 
 

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR 
 
DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA 
 

 La sol·licitud, que serà única, es presentarà en el centre demanat en primera opció. Es pot         
imprimir per internet 

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/ensenyaments_obligatoris/ 
 

 Original i fotocòpia del: 
-Llibre de Família o altres documents relatius a la filiació. 
-DNI d’ambdós pares i tutors o de la targeta de residencia on consta el NIE. 
-DNI, NIE o Passaport de l’alumne (si en té), serà obligatori si ha complert els 14 anys. 
-Targeta d’Identificació Sanitària (TIS) de l’alumne/a. 

 
 Certificat d’empadronament i convivència, en el cas que l’adreça que consta al DNI no sigui                       

l’actual 
 

DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA (ACREDITATIVA DELS CRITERIS DE BAREMACIÓ) 
 
-Document acreditatiu de ser beneficiari de la prestació econòmica de la renda mínima d’inserció 
-Còpia del contracte de treball o certificat de l’empresa, en el cas que no es visqui a Lloret però que el 
pare o mare hi treballi i vulgui al·legar-ho 
-Original i fotocòpia del certificat de disminució igual o superior al 33% de l’alumne/a, pare, mare, tutors 
o germans 
-Original i fotocòpia, si s’escau, del carnet de família nombrosa o monoparental 
-Certificat mèdic oficial on s'indiqui expressament que l'alumne/a està diagnosticat/da d'una malaltia 
crònica que afecta el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs, i que s'especifiqui 
de quina malaltia es tracta 
Al·legació del pare, mare, tutor/a o germans que hagin estat o estiguin escolaritzats al centre. 
 
 
http://agora.educat1x1.cat/insrocagrossa/intranet/index.php 

 
 
 

http://agora.educat1x1.cat/insrocagrossa/intranet/index.php


 

 

CRITERIS DE PUNTUACIÓ 
 
CRITERIS GENERALS 
 
 Germans escolaritzats al centre o pares que hi treballin en el moment de la preinscripció.40p 
 Proximitat del domicili Proximitat del domicili (només una opció): 

-Domicili a Lloret de Mar.                     30p                                                                            
-Lloc de treball dels pares a Lloret de Mar (mínim 10 hores setmanals)                20p 

 Beneficiaris de l’ajut  de la Renda Mínima d’Inserció.            10p 
 Alumnes o pares o germans amb discapacitat de grau igual o superior a 33%                   10p 
 
CRITERIS COMPLEMENTARIS 
 Família nombrosa o monoparental vigent                          15 p 
 Malaltia crònica de l’alumne que afecte al seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic 
inclosos els celíacs.                                                                                                                           10 p 
 Pel fet d’haver tingut el pare, la mare, els tutors o germans escolaritzats al centre.              5 p 

CALENDARI: 
 

Presentació de sol·licituds. Presencial o telemàtica 
 

del 13 al 24  d’abril 
 

Presentació de la documentació 
 

Fins el 25 d’abril 

Publicació llistes amb barem provisional 3 maig 

Reclamacions del 
 

4 al 8 de maig 

Sorteig número per al desempat 
11 de maig 
 

Publicació llistes amb barem definitiu 
 

15 de maig 

Publicació Oferta final 
 
11 de juny 

Publicació llistes d’ admesos 
 

12 de juny 

 
 
 
 

MOLT IMPORTANT 
 
Període de matriculació1r d’ESO 
Per formalitzar la matricula cal presentar-se a la 
secretaria del centre en l’horari indicat 
anteriorment. 

 
Del 21 al 27 de juny 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 

 


