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  Preinscripcions 2019/2020 

Per consultar tota la informació podeu entrar en els webs   

https://agora.xtec.cat/escoladelbosc 

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

L'horari de secretaria en el període de preinscripció és: 

Dilluns i dimecres: de 9 a 14  
De dilluns a divendres: de 15 a 16:15 
Fora d’aquest horari haureu de trucar al 93 593 08 91 per parlar 

amb secretaria i concretar el dia i l’hora de presentació de 

sol·licituds. 
LA SOL·LICITUD DE PREINSCRIPCIÓ, QUE SERÀ ÚNICA, ES 

PRESENTARÀ AL CENTRE DEMANAT EN PRIMER LLOC. (La 

presentació de sol·licitud a més d’un centre comportarà la pèrdua del dret 

d’elecció de centre). 
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Documentació identificativa a presentar 

1. Imprès de sol·licitud de preinscripció. Es donarà a l’escola.  

2. Original i fotocòpia del Llibre de família. (Matrimoni/ 
monoparental i fill/a). Si el nen o la nena està en situació 
d'acolliment, la resolució del Departament de Benestar Social i 
Família. 

3. Original i fotocòpia del DNI/NIE del pare, mare o tutors i legals 
de l’alumne. 

4. Quan l’adreça no correspongui amb la del DNI/NIE, certificat 
d’empadronament  i convivència de qui tingui la pàtria potestat 
o tutela, i ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant. 

5. Original i fotocòpia de la targeta sanitària individual (TSI) de 
l'alumne/a. 

6. Original i fotocòpia del Carnet de Vacunes NOMÉS on figurin 
les dosis de vacunes rebudes amb les dades corresponents. 

      

Documentació acreditativa per a criteris de prioritat    

        Només per al criteri o els criteris de prioritat al·legats a la 

sol·licitud    
 

1. Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o 
monoparental. 

2. Còpia del document que acredita que el pare, mare o tutor és 
beneficiari de la prestació econòmica de la renda mínima 
d’inserció (PIRMI). 

3. Original i fotocòpia del certificat de discapacitat igual o 
superior al 33% de l’alumne/a, pare, mare, tutors o germans, 
expedit pel Departament de Benestar Social i Família,  

 

Pels alumnes que sol•licitin plaça que no sigui P3:   

La mateixa documentació que la resta d’aspirants i un certificat 

del/de la director/a de l’escola fent constar el curs en què està 

matriculat l’alumne/a. 

 

 

 

Barems d’admissió   

Criteris generals de prioritat: 

Quan l'alumne/a té germans escolaritzats al centre educatiu o 

pares o tutors legals que hi treballen en el moment en què es 

presenta la preinscripció: 40 punts. 

Domicili: 

1. Quan el domicili familiar és a l’àrea de proximitat del centre: 30 

punts. 

2. Quan a instància dels pares o tutors, es pren en consideració, 

en lloc del domicili familiar, l’adreça del lloc de treball del pare, 

la mare o el tutor i aquesta és dins l’àrea de proximitat del 

centre: 20 punts.   (Certificat emès a aquest efecte per l'empresa) 

Renda de la unitat familiar: 

Quan el pare/la mare, el tutor/a, siguin beneficiaris de l’ajut de la 

renda mínima d’inserció (PIRMI): 10 punts.  

Discapacitat de l’alumne/a, el pare/la mare, germans/germans: 

Quan l’alumne/a, el pare, la mare, el tutor o la tutora, germà o 

germana de l’alumne/a acredita una discapacitat igual o superior al 

33%: 10 punts.  

 

Criteris complementaris: 

Condició legal de família nombrosa o monoparental: 

Quan el o la sol•licitant figura en un títol vigent que acrediti la 

consideració legal de família nombrosa o monoparental: 15 punts. 

(En tots els casos s’haurà de presentar documentació acreditativa que 

justifiqui els criteris de puntuació) 

En les situacions d'empat que es produeixin després d'aplicar aquests 

criteris, l'ordenació de les sol•licituds afectades es fa per sorteig públic 

d’acord amb el procediment establert pel Departament. 

La informació que oferim en aquest díptic pot patir canvis o 

modificacions donades pel Departament d’Educació 


