
 PREINSCRIPCIÓ ESO 2020-2021                                       INSTITUT FRANCISCO DE GOYA 

Termini de presentació de sol·licituds: del 23 de març a l’1 d’abril de 2020 

A la sol·licitud cal fer-hi constar un e-mail de contacte per tal que el Departament d’Educació us pugui anar 
informant.  

És obligatori que hi feu constar l’Identificador de l’alumne del Registre d’alumnes (RALC), que us facilitarà el vostre 
centre actual.  

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR 

a. Original i fotocòpia del llibre de família (de totes les pàgines escrites) i/o partida de naixement (en cas 
d’alumnes estrangers) 

b. Original i fotocòpia del DNI (o altre) del pare, mare o tutor (persona sol·licitant) i de l’alumne/a si en té.  

Documentació acreditativa – ORIGINAL I FOTOCÒPIA DE TOTS ELS DOCUMENTS QUE APORTEU 

- Per acreditar la proximitat del domicili: DNI. Si l’adreça no coincideix, certificat municipal de convivència de 
l’alumne. En el moment de matricular caldrà presentar el DNI renovat amb la nova adreça.  

- Per acreditar la proximitat del lloc de treball del pare o mare (tutor/a): certificat d’empresa o còpia del contracte. 

- Per acreditar la renda mínima anual d’inserció de la unitat familiar: documentació que acrediti ser-ne el 
beneficiari.  

- Per acreditar la discapacitat de l’alumne/a, pare, mare o germans (superior al 33%): certificat del Departament 
de Benestar Social i Família o còpia de la targeta acreditativa. 

- Per acreditar la família nombrosa o monoparental: carnet vigent.  

CALENDARI 

El procés consta de les següents fases i dates:  

- Publicació de l'oferta inicial: 18 de març de 2020. 

- Període de presentació de sol·licituds: del 23 de març a l'1 d'abril de 2020, ambdós inclosos. La documentació es 
pot presentar fins al 2 d'abril de 2020. 

- Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional: 22 d'abril de 2020. 

- Termini de reclamació de la puntuació provisional: del 23 al 29 d'abril de 2020. 

- Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre , un cop resoltes les reclamacions: 4 de maig de 2020. 

- Sorteig del número de desempat: 5 de maig de 2020 

- Publicació de la llista ordenada definitiva: 8 de maig de 2020. 

- Publicació de l'oferta final: 8 de juny de 2020. 

- Publicació de les llistes d'alumnes admesos i, si escau, de la llista d'espera: 9 de juny de 2020. 

- Període de matrícula per als alumnes preinscrits amb plaça assignada: del 16 al 22 de juny de 2020. 

 BAREM D’ADMISSIÓ- PUNTUACIÓ 

Criteris generals 

- Existència de germans/es escolaritzats al centre, o de pares, mares o tutors legals que hi treballen: 40 punts 

- Proximitat del domicili de l’alumne/a al centre o al lloc de treball del pare, mare, tutor/a de fet (només es pot 
acreditar una de les tres opcions):  

o Quan el domicili és a l’àrea d’influència del centre: 30 punts (districte municipal) 

o Quan l’adreça del lloc de treball del pare, mare, tutor/a, és dins l’àrea d’influència del centre: 20 punts 

o Quan el domicili familiar és al mateix municipi del centre sol·licitat en primer lloc, però no en la seva àrea 
d’influència: 10 punts 

- Beneficiaris de renda mínima d’inserció anual de la unitat familiar: 10 punts 

-       Discapacitat superior al 33% de l’alumne/a, pare, mare o germans: 10 punts 

Criteris complementaris (per a les situacions d’empat) 

- Família nombrosa o monoparental: 15 punts 

EL BAREM S’APLICARÀ EN RELACIÓ AMB EL CENTRE DEMANAT EN PRIER LLOC I ES MANTINDRÀ PER A LA RESTA 

DE PETICIONS. SI ES PROGUEIX UN EMPAT, S’ORDENARAN LES SOL·LICITUDS SEGONS EL NÚMERO DE SORTEIG.  


