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Benvolgudes famílies, 

En aquest llibret hi trobareu tota la informació necessària per poder fer 

la preinscripció i la matrícula per al proper curs 2021-2022. 

El Departament d’Educació és l’encarregat de publicar la normativa per 

a la preinscripció en la que s’estableix el calendari, la documentació que 

cal presentar per fer la preinscripció així com els criteris de puntuació 

per al barem. Aquest any encara no s’ha fet pública aquesta normativa 

així que en aquest llibret hi trobareu:  

 Els horaris del nostre centre per a la presentació de la 
preinscripció. 

 La documentació i puntuació del curs passat (per a que tingueu 
orientació). 

 Els nivells que s’impartiran a l’escola. 

 L’oferta de vacants. 

 L’horari de l’escola.  

 Altres informacions que poden ser del vostre interès. 

Per a més informació oficial podeu consultar la web: 

https://preinscripcio.gencat.cat/ca/inici/ 

 

El període per realitzar la preinscripció serà: 
 

Del 15 al 24 de març 2021 (ambdós inclosos)  

de forma telemàtica 
 

Només amb cita prèvia, de forma presencial (de 9 a 14:00h)

https://preinscripcio.gencat.cat/ca/inici/


 

 
 
 

CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA 

Curs 2021-2022 
 
 

11 de març  Difusió de l’oferta 
 
Del 15 al 24 Presentació sol·licituds preinscripció 
de MARÇ    de forma telemàtica  

(ambdós inclosos)                 Només amb cita prèvia, de forma presencial (de 9 a 14:00h) 
 

19 d’ABRIL Publicació de llistes amb el barem provisional 

Del 20 al  Presentació de reclamacions del barem 
26 d’ABRIL  en horari d’administració 
 
30 d’ABRIL Publicació de les llistes amb el barem definitiu un cop 

resoltes les reclamacions 

5 de MAIG  Sorteig del número de desempat  

Del 26 al 28   Ampliació de peticions de preinscripció per a alumnes 
De MAIG   sense plaça assignada a cap centre. 

 

7 de JUNY Publicació de les llistes d’admesos 

Del 14 al 18 JUNY  Matriculació 
(ambdós inclosos)  Horari: 9:00 a 14:00 hores   

 
PENDENT DE CONFIRMACIÓ 

8 de SETEMBRE  Reunió informativa per als pares i 
17:00 hores  mares dels nous alumnes de P3 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 

CRITERIS DE PUNTUACIÓ PER AL BAREM 
 
Per ordenar les sol·licituds d'admissió i assignar les places del centre, quan el 
nombre de sol·licituds és superior a l'oferta, s'aplica un barem de prioritat 
d'admissió que compta amb els següents criteris: 
 
CRITERIS GENERALS 
 

 Existència de germans al centre o a l’Institut Can Margarit: 40 punts 
 

 Pares o tutors treballant al centre: 40 punts 
 

 Proximitat del domicili: 
    Domicili dins l’àrea de proximitat: 30 punts 
    Lloc de treball dins l’àrea de proximitat: 20 punts 
    Domicili al mateix municipi però fora de l’àrea de proximitat:  
    10 punts 
 

 Pares o tutors beneficiaris de la renda mínima d’inserció: 10 punts 
 

 Discapacitat de l’alumne, pare, mare o germans, igual o superior a un 33%: 10 
punts 

 
CRITERIS COMPLEMENTARIS 
 

 Família nombrosa o monoparental: 15 punts 
 



 

DOCUMENTACIÓ PREINSCRIPCIÓ 
 

 Imprès de preinscripció 

 Original i fotocòpia de la pàgina del llibre de família on aparegui el nen/a 

 Original i fotocòpia del DNI o targeta de residència (NIE) del pare, mare o 

tutor/a 

 Original i fotocòpia del DNI de l’alumne/a, si en disposa 

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

 
Als efectes de barem, si s’escau: 
 
1. L’existència de pares o germans al centre serà comprovada pel propi centre. L’existència de 

germans escolaritzats a l’Institut Can Margarit s’acreditarà amb un certificat emès per 
l’institut. 

 
2. La proximitat al centre s’acreditarà amb l’original i fotocòpia del DNI o la targeta de 

residència (NIE). Quan l’adreça d’aquesta documentació no coincideix amb l’al·legada, 
s’acreditarà amb el certificat o volant municipal de convivència de l’alumne/a, on ha de 
constar que conviu amb la persona sol·licitant. Caldrà presentar el DNI renovat amb l’adreça 
nova durant la matriculació. 

 
3. La proximitat del lloc de treball dels pares s’acreditarà amb una còpia del contracte laboral 

o bé un certificat emès per l’empresa a tal efecte. 
 
4. La renda mínima s’acreditarà amb el document acreditatiu de ser beneficiari de la renda 

mínima d’inserció. 
 
5. La discapacitat de l’alumne, pare, mare o germans s’acreditarà amb l’original i fotocòpia del 

certificat de disminució del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 
 
6. La condició de família nombrosa o monoparental s’acreditarà amb l’original i fotocòpia del 

carnet de família nombrosa o monoparental vigent. 

 
 
IMPORTANT:  

Només podeu presentar una sol·licitud per alumne/a (si presenteu més d’una 

sol·licitud perdreu tots els drets de prioritat i, per tant, els punts que us puguin 

correspondre). A la sol·licitud s’hi poden indicar, per ordre de preferència, 

peticions d’admissió en diversos centres. 



 

 

Codi de centre de les escoles de Corbera de Llobregat: 

Escola El Corb     08060629 

Escola Puig d’Agulles 08053510 

Escola Jaume Balmes 08016331 

Escola Cau de la Guineu 08063965 

 

Un cop publicades les llistes d’admesos cal formalitzar la matricula, per tal que la 
plaça escolar sigui definitiva. 

 

 

ÀREA D’INFLUÈNCIA 

 
Del nucli urbà els següents carrers:  

C. Mestre Regull  

C. La Pau  

C. Sant Josep 

C. Passatge de l'Era  

C. Ausiàs March 

C. Lluís Guiamet 

C. Jaume Balmes 

Ctra. Barcelona (dels números 16 i 21 cap endavant). 

Les urbanitzacions:  

- La Creu Nova 

- Bonrepòs 

- La Creu de l’Aragall Júnior 

 
 
 



 

 
VACANTS 

 
 
En el curs escolar 2021-2022, l’Escola El Corb tindrà una línia de P3 a 5è de 

Primària i dues línies a 6è de Primària. 

 
La previsió de vacants per al proper curs és: 

 
 

NIVELL NÚM DE GRUPS VACANTS 

P3 1 (nascuts 2018) 25 

P4 1 (nascuts 2017) 3 

P5 1 (nascuts 2016) 3 

1r 1 (nascuts 2015) 1 

2n 1 (nascuts 2014) 3 

3r 1 (nascuts 2013) 1 

4t 1 (nascuts 2012) 5 

5è 1 (nascuts 2011) 0 

6è 2 (nascuts 2010) 21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

HORARI 
 
 

L’horari normatiu de l’escola és de 9:00 a 12:30 hores i de 15:00 a 16:30 hores, 

tant per a l’Educació Infantil com per a l’Educació Primària.  

Per poder garantir el compliment de les normes sanitàries vers la COVID-19 les 

entrades i sortides són esglaonades en fraccions de 10 min.  

 

Els alumnes de P3, durant el tres primers dies del curs, fan un horari diferent de la 

resta d’alumnes que consisteix en reduir els horaris generals de l’escola i, al 

mateix temps, la creació de petits grups d’infants.  

 

Aquest procés d’adaptació fa que els nens i les nenes se sentin més acollits i 

puguin adaptar-se millor a l’entorn, així com que la mestra pugui donar un tracte 

més individualitzat a cadascun dels alumnes. 

 

Durant aquest tres dies, els alumnes de P3 no podran fer ús dels serveis 

d’acollida, menjador i transport escolar. 

 
 



 

REUNIONS INFORMATIVES  
 
El dia 8 de setembre a les 17hores (pendent de confirmació) hi haurà una reunió 

informativa per a les mares i els pares dels nous alumnes de P3, on us 

presentaran el pla d’adaptació del vostre fill/a, les normes generals de 

funcionament de l’escola, us explicaran el funcionament del cicle i el currículum 

de cada grup, us donaran la relació del material que cal portar i altres 

informacions del vostre interès. 

 

Aquesta reunió està adreçada a les mares i als pares i, per tal de garantir un bon 

funcionament de la reunió, us demanem que vingueu sense els vostres fills. 

 

Durant la matriculació us confirmarem la data per a una reunió individualitzada 

amb la tutora dels vostre fill/a que es realitzarà entre els dies 9 i 10 de setembre. 

 

Les reunions generals de la resta d’alumnes de nova incorporació es duran a 

terme un cop iniciat el curs escolar. 

 

VISITA A L’ESCOLA PER ALS NOUS ALUMNES 

 

Des de l’equip de mestres de l’escola, creiem que és molt important que els futurs 

alumnes puguin conèixer els espais de l’escola a la que vindran el mes de 

setembre. 

 

Conèixer a l’equip de mestres i la seva futura aula és un aspecte important per a 

una bona adaptació i, és per això que us citarem per, durant la primera setmana 

de setembre, realitzar una visita a l’escola amb el vostre fill/a. 

 

 



 

MATERIAL ESCOLAR 

 

El material escolar considerat d’ús comú per a l’alumnat serà el següent: 

 

 Educació Infantil i Cicle Inicial 

Tot el material escolar fungible utilitzat a l’aula. Tot aquell material que hagi anat 

elaborant l’equip de mestres del cicle per tallers, reforç o ampliació de les 

diferents àrees. 

 Cicle mitjà i superior 

El material fungible destinat a l’àrea de plàstica i als treballs col·lectius i d’aula.  

Les fitxes d’ampliació i reforç elaborades pels mestres i impreses amb el 

maquinari (fotocopiadora i multicopista) de què disposa el centre. 

 

L’import de la quota de material per al curs 2021-2022 serà de: 

Educació Infantil:   95 € 

Cicle Inicial:        95 € (+ 10€ llibre lectura alumnes de 1r) 

Cicle Mitjà:   75 € 

Cicle Superior:   75 € 

 

La liquidació de la quota l’haurà de realitzar la família a traves de la plataforma 

Tockapp abans de la primera setmana de curs.  

Per a qualsevol modificació en el mode de pagament cal adreçar-se a la secretaria 

de l’escola abans de l’inici de les classes. 

L’agenda de l’escola serà gratuïta per les famílies membres de l’AFA i tindrà un 

cost de 5€ per aquelles que no ho siguin. 

 
 
 
 



 

LLIBRES DE TEXT 
 
En el mes de juny es publicarà la llista de llibres de text que els alumnes utilitzaran 
a l’escola. 
 
Si voleu, els podeu comprar a l’AFA de l’escola durant el mes de juny i us els 
distribuiran a l’inici del mes de setembre. 
 
No folreu ni marqueu els llibres fins que els mestres els revisin i donin el vist-i-
plau, així  evitareu qualsevol problema en cas què calgui canviar-los. 
 
En el curs 2021-2022 es continuarà duent a terme el projecte escolar de reciclatge 
de llibres, concretament als cursos 3r, 4t, 5è i 6è de primària i amb els llibres de  
matemàtiques, medi i anglès (només Pupil’s book). 
 
Per gaudir d’aquest projecte cal ser soci de l’AFA. 

 
CANALS DE COMUNICACIÓ 

 

Creiem que és important que la comunicació escola-família, família-escola sigui 

constant i és per això que utilitzem diferents vies: 

Agenda escolar: és el canal més directe per comunicar-se en el dia a dia amb el/la 

tutor/a. 

Famílies delegades: és un pare-mare-tutor legal que de forma voluntària fa de fil 

conductor entre les famílies i el tutor/a - escola. 

Correu electrònic del professorat: durant  els primers dies de curs es publicaran 

les adreces dels docents del centre per si alguna família es vol adreçar 

directament a un dels professionals. 

Correu electrònic de l’escola: Per comunicacions puntuals amb l’equip directiu. 

TokApp School: a través d’aquesta plataforma publicarem comunicacions 

diverses. Al mes de juliol us donarem més informació sobre l’ús de la 

plataforma/app 

Pàgina Web i Twitter:  Són dues plataformes d’ús públic en les que ús expliquem 

més visualment les diferents activitats que es realitzen a l’escola.  



 

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES 
SORTIDES I COLÒNIES 

 
 
El currículum escolar es complementa amb sortides pedagògiques fora del centre, 
sempre en horari escolar, de mitja jornada o de jornada sencera, així com 
activitats internes 
 
A final de cicle es fan colònies escolars (P5, 2n i 4t). En finalitzar el 6è de primària 
es fan colònies de final d’etapa. Davant la situació sanitària actual, totes les 
sortides estan condicionades a la normativa vigent en el moment de la realització 
de l’activitat. 
 
La liquidació de les sortides l’haurà de realitzar la família a traves de la plataforma 
Tockapp. 

 
SERVEIS ESCOLARS 

 
MENJADOR: 
 
El dinar s’elabora a la cuina de l’escola.  
L’empresa 7 i Tria és l’encarregada del servei de cuina i de la contractació del 
monitoratge, per tal d’atendre els alumnes durant l’horari del menjador. 
 
Es pot fer ús del servei de menjador escolar de manera fixa, fixa discontinua o bé 
de forma esporàdica. 
 
 
TRANSPORT: 
 
És un servei gestionat per l’Ajuntament de Corbera de Llobregat i compartit per 
les escoles de primària del municipi.  
Hi ha una línia:  

Bon Repòs - Can Llopart - Can Canonge - Creu Sussalba - Can Coll - Can Margarit. 

 
El preu del transport és anual i es realitza en dos pagaments, el primer amb un 
ingrés bancari abans de l’inici del curs escolar i un segon amb una domiciliació 
bancària en el mes de febrer. 
 
 
 



 

AFA  
(Associació de famílies d’alumnes)  

L'AFA de l’Escola El Corb té com a funció bàsica treballar, conjuntament amb el 
centre educatiu, en l'educació dels vostres fills i filles, tot fomentant la 
comunicació i la participació de les famílies. 
La seva finalitat principal és vetllar per la qualitat educativa del centre, i contribuir 
a la millora de la qualitat del sistema educatiu. 

 L’AFA organitza diverses activitats extraescolars fora de l’horari lectiu de 
l’escola.  

 Gestiona el servei d’acollida de matí (des de les 7:30h) i tarda (fins les 
17.30h).  

 Gestiona el servei de menjador. 

 Col·labora en l’organització de les festes de l’escola com són: Carnestoltes, 
Festa de l’Escola Verda, Corbmusic i Festa de Fi de Curs.  

 Té un projecte de reciclatge de llibres, a partir de 3r, cosa que suposa un 
estalvi econòmic important per a les famílies.  

 Venda de llibres a preus d’editorial. 

 Disposa de roba amb el logo de l’escola com són: bates, xandalls i 
samarretes. 

 Es fa càrrec de l’agenda escolar a partir de 1r.  

 Manté reunions mensuals amb la Direcció de l’Escola per tal de tenir una 
comunicació fluïda i crear vincle. 

 Realitza aportacions econòmiques a l’escola per millorar les instal·lacions o 
comprar material nou.  

 Organitza tallers i xerrades de formació per a les famílies. 

Per a qualsevol informació podeu enviar un correu electrònic a: 
afaescolaelcorb@afaescolaelcorb.cat o bé enviar-nos un WhatsApp al 
618.05.20.27 
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AJUTS  I  BEQUES 
 

Des de l’escola us facilitem informació sobre els ajuts i beques que es convoquen 
des de les diferents administracions, com per exemple:  
 

 Ajuts individuals de menjador escolar (convocatòria a finals d’abril 
/principis de maig. Informació provisional) 

 

 Ajuts per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu 
 
 
 
La tramitació d’aquests ajuts es fa sempre en col·laboració amb els Serveis Socials 
de l’Ajuntament (T. 93 650 02 11) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 
Escola El Corb 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VISITA LA NOSTRA ESCOLA 
 

 
agora.xtec.cat/escolaelcorb 

@escola_elcorb 

 

a8060629@xtec.cat 
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