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Preinscripció ESO 

Curs 2019-2020 
 
 

Terminis 
Presentació de sol·licituds (tramesa en 
suport informàtic o presentació en paper) Del 29 de març al 9 d’abril 

Presentació de documentació  Fins al 10 d’abril 

Publicació llistes amb barem 
provisional 

26 d’abril 

Període de reclamacions Del 29 d’abril al 3 de maig 

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

Publicació llistes definitives d’admesos 12 de juny 

Matriculació (1r ESO) 20 al 26 de juny 

Matriculació  (2n, 3r i 4t ESO) Del 27 de juny al 3 de juliol 

  
Documentació que cal presentar: 
 

- La sol·licitud de preinscripció i còpia o bé resguard i còpia en cas de fer-la per                                                                
INTERNET       

- Original i fotocòpia  del DNI, NIE o passaport  de la persona sol· licitant (obligatori a partir 
dels 14 anys) i la del pare, la mare o el/la tutor/a.  

- Original i fotocòpia  del llibre de família  o altres documents relatius a la filiació. 

- Fotocòpia  de la targeta sanitària .  

- Certificació municipal de convivència  i resguard de la renovació del DNI o NIE quan el 
domicili que s’al·lega no coincideixi amb el del DNI o NIE. 

- Documentació acreditativa del lloc de treball  (còpia del contracte o certificat de 
l’empresa), si aquest és el que s’al·lega a efectes de proximitat de domicili.  

- Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa  o monoparental vigent, si s’al·lega 
aquesta condició. 

- Documentació acreditativa de les circumstàncies eco nòmiques , beneficiari de la 
prestació econòmica de renda mínima d’inserció (si s’al·leguen a efectes de barem). 

- Original i fotocòpia del certificat de discapacitat de l’alumne/a, pare, mare, tutors i germans, 
expedit pel Departament de Benestar Social i Família, si s’al·lega aquesta circumstància. 
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Criteris de prioritat i barem 

Quan el nombre de sol·licituds d’admissió és superior a l’oferta de places s’apliquen, per ordre: 
- El criteri de prioritat específic 
- Els criteris generals 
- Els criteris complementaris 

Aquests criteris i un barem de valoració permeten atorgar una puntuació a cada sol·licitud i 
ordenar-les; en cas d’empat, les sol·licituds s’ordenen a partir d’un número que s’obté per 
sorteig, d’acord amb el procediment establert pel Departament d’Ensenyament. Les 
puntuacions d’un mateix apartat no són sumatòries. 

 

Criteris generals Puntuació 

Té preferència l’alumnat que procedeix de centres adscrits a aquest centre (són totes les 
escoles públiques d’Esplugues). 

Proximitat del domicili de l’alumne/a al centre: 

• Quan el domicili de la persona sol·licitant estigui en l’àrea de proximitat 
del centre (Esplugues). 

• Quan a instància del pare o mare, tutor o tutora, es prengui en 
consideració, en comptes del domicili de l’alumne o alumna, l’adreça del 
lloc de treball d’un d’ells, i aquest és dins l’àrea de proximitat del centre. 

 

 
30 punts 

 

20 punts 
 
 
 

Germans matriculats al centre o pares o tutors que hi treballin. 40 punts 

Discapacitat de l’alumne/a, pares, tutors o germans de grau ≥ 33%. 10 punts 

En cas que el pare, mare o tutor siguin beneficiaris de la renda mínima 
d’inserció. 10 punts 

Criteris complementaris Puntuació 

Condició legal de família nombrosa o monoparental 15 punts 

Podeu trobar informació complementària i fer la preinscripció per Internet: 
 

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio  
> educació secundària obligatòria (12-16 anys) > So l·licitud preinscripció > Telemàtica 

S’aconsella fer la preinscripció telemàtica i presentar la documentació al 
centre 


