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CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ 2019-2020 
 

 Difusió de l’oferta ........................................................................... 27 de març 

 Presentació de sol·licituds..................................... 29 de març al 9 d’abril     

 Publicació llistes amb el barem provisional ....................................... 26 d’abril 

 Reclamacions................................................................ 29 d’abril al 3 de maig 

 Publicació llistes amb el barem un cop resoltes les reclamacions.....8 de maig 

 Sorteig per al desempat.................................................................... 9 de maig 

 Publicació llistes ordenades definitives .......................................... 14 de maig 

 Publicació llistes d’admesos............................................................. 12 de juny 

 Període de matriculació .................................................... 20 al 26 de juny 

 
 

HORARI DE PREINSCRIPCIÓ 
 

 DILLUNS I DIMECRES, de 9:00 a 13:00 h i de 15:00 a 17:00 h 

 DIMARTS, de 9:00 a 11:00 h i de 15:00 a 16:30 h 

 DIVENDRES, de 15:00 a 16:30 h 
 

CRITERIS DE PRIORITAT I BAREM 

Barem de puntuacions 

Criteris generals de prioritat 

 Germans al centre  ...........................................................  40 punts 

 Pares o tutors legals que treballin en el centre .................  40 punts 

 Domicili a la zona educativa del centre .............................  30 punts 

 Domicili del treball a la zona educativa del centre ............  20 punts      només un criteri 

 Domicili a la població del centre ........................................  10 punts 

 Beneficiari de l’ajut de renda mínima d’inserció ................  10 punts 

 Discapacitat  del pare, mare o tutor, o dels germans ........  10 punts 

Criteris complementaris (només en cas de desempat) 

 Família nombrosa o monoparental .................................................. 15 punts 
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DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR  
 
 
 ■ Full de sol·licitud 
 
 ■ Original i fotocòpia DNI, NIE o passaport del pare i de la mare 
 
 ■ Original i fotocòpia del llibre de família 
 
 ■ Original i fotocòpia del carnet de vacunacions 
 
 ■ Original i fotocòpia de la targeta sanitària de l’alumne 
 
 ■ 2 fotografies mida carnet 
 

■        Full d’empadronament original (si l’adreça que s’al·lega no coincideix amb el         

               document d’identitat) 

 

 
ALTRES DOCUMENTS 

 
 
 ■ Certificat de família nombrosa 
 
 ■ Carnet de renda mínima 
 
 ■ Fotocòpia del certificat de disminució 
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