ESCOLA CONGOST
Canovelles

Procés de preinscripció curs 2021-2022
PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
El termini per a presentar les sol·licituds és del 15 al 24 de març, ambdós inclosos.
Cal fer la sol·licitud de manera electrònica o amb suport informàtic. Cliqueu a l’enllaç corresponent:
Educació Infantil

Educació Primària

Durant tot el període de preinscripció l’Oficina Municipal d’Escolarització de Canovelles (OME) farà
atenció presencial per donar suport i resoldre dubtes sobre el procediment a seguir. Per ser atès a l’OME,
cal sol·licitar cita prèvia al telèfon 93 861 89 83.
També podeu demanar ajuda a l’escola, demanant cita prèvia al 93.849.47.44.
Documentació per a fer la preinscripció: S'ha d'adjuntar en un document digital en el moment de fer la
sol·licitud.





Llibre de família: pàgines dels pares i de l’alumne.
DNI, passaport o NIE del pare/ mare o tutor legal que fa la sol·licitud.
DNI de la persona sol·licitant, si el té, o de la targeta de residència on consta el NIE, si és estranger.
IDALU (alumnes de P4 a 6è)

Altres documents a presentar justificatius dels diferents criteris i barems a aplicar:
 Certificat de l’empresa on consti l’adreça del lloc de treball del pare i/o de la mare o còpia contracte
laboral (només en cas de no viure a Canovelles però hi treballa).
 Documentació acreditativa de ser beneficiari de la prestació econòmica de la renda garantida de
ciutadania.
 Carnet de família nombrosa o monoparental vigent.
 Certificat de discapacitat. El certificat haurà d’acreditar que la discapacitat és igual o superior al 33%.

CRITERIS D’ADMISSIÓ D’ALUMNES
Criteris generals
Germans matriculats al centre pares o tutors legals que hi treballin ____________________40 punts
Proximitat del domicili de l’alumne______________________________________________30 punts
Domicili del lloc de treball pare, mare o tutor______________________________________20 punts
Beneficiaris de la renda mínima d’inserció________________________________________10 punts
Discapacitat de l’alumne, pare/mare, tutor o germà/ana de grau igual o superior al 33%___10 punts
Criteris complementaris
Família nombrosa o monoparental_____15 punts
CALENDARI
Publicació de les llistes amb el barem provisional
Presentació de reclamacions
Llistes baremades definitives
Publicació oferta final
Publicació de llistes d’admesos
Matriculació

19 d’abril
20 d’abril al 26 d’abril
7 de maig
4 de juny
7 de juny
14 al 18 de juny

És indispensable formalitzar la matrícula. La sola preinscripció no comporta l'admissió al centre.

