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2- He de posar l’identificador del Registre
d’Alumnes? (RALC)

No, si estracte d’un alumne d’EI3 , ja que és un
alumne nou a l’escolarització. En canvi pels

alumnes d’altres cursos sí, s’ha de demanar a
l’escola de procedència.

 

3- És obligatori el DNI de l’alumne/a?
 
No, però si en té millor posar-li.

4- Què s’ha d’emplenar on posa districte?
 
  Res, només és per habitants de Barcelona.

1- Com puc obtenir el codi del centre?
 
El codi de centre Ametllers és 08062778



5- Què  vol dir la casella “germans al mateix
centre”?
 
 En el cas que l'alumne/a a matricular tingui germans al
centre cal marcar SÍ.

6- En el cas de germans al centre sol·licitat en
primer lloc, s’ha d'adjuntar algun tipus de
documentació?
 
 No, el centre ja verificarà l’existència d’un
germà al centre a la seva base de dades.

7- En quins casos s’ha d’aportar documentació a
més a més de l'obligatòria?
 
En les "a l’efecte de barem" ( lloc de treball dins àrea
d’influència, renta, discapacitats i familia nombrosa)



8- He de marcar la casella “Plaça d’Ofici “?
 
S’assigna plaça d’ofici a EI3 si no s’ha
obtingut plaça en cap dels centres
sol·licitats. Si no s’indica, s’entèn que no es demana.

9- El meu DNI no coincideix amb l’adreça actual,
és vàlid?

 S’hauria de demanar l’empadronament a
l’ajuntament de manera telemàtica. Si no, serà
l’escola qui es posarà en contacte amb l’ajuntament
per validar el padró.

10- He d’emplenar l’apartat “ Criteris específics a
l’efecte de barem”?
 
No, només és per l’alumnat que cursa la ESO.



11- Quantes escoles puc posar?

Com més escoles posis millor. A la població de
Sant Joan de Vilatorrada hi ha dues escoles més
que podeu afegir al formulari, us facilitem el codi
per si és del vostre interès.

ESCOLA COLLBAIX 08044545

ESCOLA JONCADELLA 08026725

Si no pots entrar en cap opció, s’assignarà una
d’ofici.



12- Què responem a la pregunta de centres
adscrits?
 
La resposata és NO, centres adscrits només és en
alguns casos d’alumnes de 6è.

13- Què marco en l’apartat de domicili al·legat a
l’efecte del criteri de proximitat al centre?
 
Les famílies de Sant Joan han de marcar l’habitual
dins l’àrea d’influència.

14- Una vegada tinc el resguard de la sol·licitud al
correu, cal que l'enviï al centre escollit en
primera opció?
 
No, no cal enviar-ho. El centre rebrà la vostra
sol·licitud a través de l'aplicatiu que haureu omplert.


