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PREINSCRIPCIÓ CURS 2019-2020  

 
Període de Preinscripció:    Del 29 de març al 9 d’abril de 2019 (ambdós inclosos) 
 
Horari de Preinscripció:      De 09:00 a 15:30 hores de Dilluns a Divendres 
                                            De 09:00 a 18:30 hores Dilluns  
                                            De 09:00 a 19:00 hores Dijous 

 
DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA PER A TOTS ELS ALUMNES 
 

1- Sol·licitud Preinscripció 
2- Original i fotocòpia del DNI, passaport o altres documents d’identitat de l’alumne/a. 
3- Original i fotocòpia de la targeta sanitària individual (TSI) de l’alumne o l’alumna. 
4- Original i fotocòpia del DNI, passaport o altres documents d’identitat del Pare/Tutor 

legal i la Mare/Tutora legal 
5- Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. (Si 

l'infant està en situació d’acolliment, la resolució del Departament de Benestar Social i 
Família.) 
Les dades d’identificació o de filiació de l’alumnat estranger es poden acreditar amb el 
document d’identitat, el passaport o el llibre de família del país d’origen. 

6- Original i fotocòpia del carnet de vacunes on figurin les dosis de vacunes rebudes amb 
les dates corresponents. Quan no es tingui el carnet de vacunacions, ha de presentar-se 
un certificat mèdic oficial on figurin les dosis rebudes amb les dates corresponents. I si no 
han estat vacunades per contraindicació mèdica o per altres circumstàncies, cal presentar 
un certificat mèdic oficial justificatiu. 

 
Documentació acreditativa dels criteris de prioritat 
  
Les persones que al·leguen el compliment d'un o més criteris de prioritat (específic, general o 
complementari) han de presentar la documentació que s'indica per a cada criteri. 
La falsedat o el frau en les dades al·legades o en la documentació aportada comporta la invalidació dels 
drets de prioritat i fins i tot, si escau, la pèrdua de la plaça assignada; si és el cas, el Departament 
d'Educació comunica a l'autoritat competent el fet perquè aquesta adopti les mesures oportunes en relació 
amb la responsabilitat que correspongui, tant del sol·licitant com de la persona que hagi emès la 
documentació acreditativa. 

 a) Criteri específic 

Per a l'educació primària i l'ESO, tenen preferència els alumnes que procedeixen de centres i 
ensenyaments adscrits al centre sol·licitat. No cal presentar cap document acreditatiu. 

b) Criteris generals 

1. Germans escolaritzats al centre (en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció) o pares o 
tutors legals que hi treballen (en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció amb una activitat 
continuada, una jornada mínima de 10 hores setmanals i el corresponent nomenament d'interí o substitut o 
un contracte laboral o administratiu). 
La puntuació també s'aplica per accedir a un centre públic quan el germà o la germana està escolaritzat en 
un altre centre públic que té la consideració de centre únic (dos centres públics adscrits en què l'escola de 
primària només està adscrita a un centre de secundària). 
Aquest criteri és aplicable a infants i joves en situació d'acolliment familiar atenent a la composició de la 
família acollidora. Barem: 40 punts 
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Documents 

 Cap, si es tracta del mateix centre. 
 Si s'al·lega que el germà o la germana estan escolaritzats en un centre públic que té la consideració 

de centre únic cal presentar un certificat d'aquest centre. 
 
 
 
2. Proximitat del domicili habitual de l'alumne o alumna al centre o proximitat del lloc de treball del pare, la 
mare, el tutor o tutora o el guardador o guardadora de fet. 
Barem 

 Quan el domicili habitual es troba a l'àrea d'influència del centre: 30 punts. 
 Quan, a instància del sol·licitant es pren en consideració l'adreça del lloc de treball del pare, la 

mare, el tutor o tutora, o el guardador o guardadora de fet, i aquest és dins l'àrea d'influència del 
centre: 20 punts. 

 En el cas de Barcelona ciutat, quan el domicili habitual es troba al mateix districte municipal que el 
centre sol·licitat en primer lloc, però no en la seva àrea d'influència: 15 punts. 

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

Encara que es doni més d'un supòsit, no es pot acumular més d'una puntuació pel criteri de proximitat.  
Documents: 

 Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE 
en el cas de persones estrangeres. 

 Quan el domicili habitual que s'al·lega no coincideix amb el del DNI, amb el de la targeta de 
residència on consta el NIE o es tracta de persones estrangeres sense NIE, certificat o volant 
municipal de convivència de l'alumne o alumna, on ha de constar que conviu amb la persona 
sol·licitant. 

 Quan, per aquest criteri es considera el domicili del lloc de treball, còpia del contracte laboral o d'un 
certificat emès a aquest efecte per l'empresa. En el cas de treballadors en el règim d'autònoms es té 
en compte el domicili acreditat a l'Agència Tributària i es justifica amb una còpia del formulari de la 
declaració censal d'alta, modificació i baixa en el cens d'obligats tributaris (model 036 i 037). 

 
3. Renda anual de la unitat familiar en el cas que el pare, la mare, el tutor o tutora, o el guardador o 
guardadora, siguin beneficiaris de l'ajut de la renda garantida de ciutadania. Barem: 10 punts. 
Documents: 

 Acreditació de ser beneficiari o beneficiària de la prestació econòmica de la renda garantida de 
ciutadania. 

 
4. Discapacitat (igual o superior al 33%) de l'alumne o alumna, el pare o mare, o el germà o germana. 
Barem: 10 punts 
 
Documents: 

 Original i fotocòpia del certificat o de la targeta acreditativa de la discapacitat de la persona que 
n'al·lega la condició emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies o organismes 
competents d'altres comunitats autònomes. 

 Si és el cas, el document acreditatiu de ser beneficiari d'una pensió d'incapacitat permanent de grau 
total o de gran invalidesa i els de les classes passives que tenen reconeguda una pensió de 
jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat. 

C) Criteri complementari 
L'alumne o alumna forma part d'una família nombrosa o monoparental. Barem: 15 punts 
Documents 

 Original i fotocòpia del títol de família nombrosa o monoparental vigent. 
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Simultaneïtat d'ensenyaments professionals de música i dansa i programes esportius d'alt 
rendiment amb l'ESO  
Encara que no provinguin d'un centre adscrit, tenen prioritat per accedir a les places d'ESO dels centres 
amb l'horari adaptat: 

 Els alumnes que cursen o opten per cursar ensenyaments professionals de música o de dansa. En 
el moment de fer la sol·licitud de preinscripció i en formalitzar la matrícula han de declarar que estan 
matriculats o admesos pendents de matrícula en un centre autoritzat per cursar ensenyaments 
professionals. 

 Els alumnes que segueixen programes esportius d'alt rendiment (inclosos els esportistes integrats 
en la tecnificació esportiva i els esportistes d'alt nivell o alt rendiment). Aquesta condició s'acredita 
amb un dels documents següents: 
- Certificat del Consell Català de l'Esport que especifiqui que formen part del pla de tecnificació del 
programa ARC (alt rendiment català), per als esportistes que es troben en l'etapa de tecnificació 
esportiva. 
- Certificat del Consell Català de l'Esport que ratifiqui el certificat del Consell Superior d'Esport, per 
als esportistes d'alt rendiment segons el Reial decret 971/2007. 
- Relació d'esportistes d'alt nivell publicada al DOGC o BOE per als esportistes d'alt nivell. 

 

 

 DOCUMENTACIÓ DE CENTRE (obligatòria) 
 

1. En la sol·licitud de preinscripció ha de constar si vol fer religió, en cas de dir que no 
l’alumne cursarà ètica. 

2. Carta de compromís educatiu, autorització genèrica de sortides i optativa francès 
3. Autorització relativa als alumnes de menys de 14 anys: ús de serveis i recursos digitals a 

Internet per treballar a l’aula. 
4. Autorització relativa als alumnes: ús d’imatges, publicació de dades de caràcter personal i 

de material que elaboren (menors d’edat).  
5. Autorització de la comunicació de dades personals de l’alumnat per a ús intern. 
6. Sol·licitud del servei de transport escolar, si escau. 
7. Informe de salut. 

 
 
 
 

Puigcerdà, març  2019 
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Sol·licitud de preinscripció a ensenyaments de segon cicle d’educació infantil, 
educació primària i educació secundària obligatòria en centres educatius sufragats 
amb fons públics. Curs 2019-2020 

Dades de l’alumne/a 
DNI/NIE/Passaport  Nom Primer cognom Segon cognom 

Identificador de l’alumne/a del Targeta sanitària individual de l’alumne/a, TSI  
Registre d’alumnes (RALC)1 (si l'alumne/a en té, introduïu-ne el codi alfanumèric) 

Tipus de via Adreça  Núm. Planta    Porta 

Codi postal Municipi Localitat Districte 

Província de residència País de residència 

Telèfon Data de naixement  Home  Dona Nacionalitat 

País de naixement Província de naixement Municipi de naixement 

Adreça electrònica on voleu rebre informació de la preinscripció (camp obligatori) 

 

Llengües que entén:2  Català  Castellà  Cap de les dues Germans al mateix centre:3 

Nova incorporació al sistema educatiu (alumnes estrangers que s’incorporen al sistema educatiu espanyol o que fa menys de 2 anys que hi són):
 

 Alumne/a en situació d’acolliment   Escolarització per mobilitat forçosa (art. 84.7 de la LOE; cal acreditar-ho documentalment) 

 Alumne/a de menys de 18 anys emancipat  Alumne/a de més de 18 anys tutelat 
Dades del pare, mare o tutor/a (Cal indicar quin tutor/a consultarà els resultats de la preinscripció a Internet. Només en podeu marcar un. Si no 
n’especifiqueu cap, es considera que és el primer tutor/a especificat.) 
  

Consulta 

 DNI/NIE/Passaport    Nom   Primer cognom   Segon cognom   a Internet 
1. 
 

 DNI/NIE/Passaport    Nom   Primer cognom   Segon cognom 
2. 
 

1. Des del curs 2015-2016, tots els alumnes escolaritzats a Catalunya en tenen.
2. D’acord amb l’article 21.2 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, i l’article 11.4 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, en el curs
escolar en què els alumnes iniciïn el primer ensenyament, els pares, mares o tutors dels alumnes la llengua habitual dels quals sigui el castellà poden 
sol·licitar, en el moment de la matrícula, a la direcció del centre en què siguin admesos, que els fills rebin atenció lingüística individualitzada en aquesta 
llengua.
3. Si dos o més germans presenten la sol·licitud al mateix centre per al mateix nivell educatiu, cal marcar la casella a totes les sol·licituds.

Dades escolars de l’alumne/a 
Codi del centre actual Nom del centre 

Nivell d’estudis actual 
 Llar d’infants   Segon cicle d’educació infantil   Educació primària    Educació secundària obligatòria 

Curs Idioma estranger que estudia al centre 

Necessitats educatives específiques (només si escau) 
 Tipus A: alumnes amb discapacitat, trastorns greus de la personalitat o de la conducta o amb malalties degeneratives greus 
 Tipus B: alumnes en situacions socioeconòmiques o socioculturals desfavorables 

Plaça sol·licitada 
Cal presentar una única sol·licitud amb la llista de centres ordenats per ordre de preferència. 
 

Ensenyament Nivell 

 

Voleu plaça d’ofici?4 Sí   No 
 

 

Codi del centre Nom 
 

1. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
 

5. 
 

6.
 

7. 

R/N:Y0388/Y155 
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8. 
 

9. 
 

10. 
 

 

4. En els ensenyaments de P3 i 1r d’ESO s’assigna plaça d’ofici si no s’ha obtingut plaça en cap dels centres sol·licitats. Per a la resta d’ensenyaments, si
es vol l’assignació d’ofici cal indicar-ho a la sol·licitud. Si no s’indica, s’entén que no es demana. 

Criteris específics a l’efecte de barem 
 

Simultaneïtat amb ensenyaments professionals de música i dansa o amb programes d’alt rendiment esportiu:5  Sí   No  

L’alumne/a prové d’un centre i ensenyament adscrits: Sí    No  
 

5. El/la sol·licitant que vulgui obtenir una plaça a l'educació secundària obligatòria (ESO) i cursi (o hagi de cursar en el proper curs 2019-2020) 
ensenyaments professionals de música o dansa o participi en programes d'alt rendiment esportiu, ho ha d'indicar en la sol·licitud de preinscripció.

Criteris generals a l’efecte de barem
 

Existència de germans al centre sol·licitat en primer lloc o pares o tutors legals que hi treballen:6  Sí  No  
 

Domicili al·legat a l’efecte del criteri de proximitat al centre7 (escolliu una opció) 
 

 L’habitual dins l’àrea d’influència   
 L’habitual dins el municipi, però fora de l’àrea d’influència  
 L’habitual dins el districte, però fora de l’àrea d’influència (només per a Barcelona) 
 El lloc de treball dins l’àrea d’influència (especifiqueu l’adreça del lloc de treball i la raó social) 
 Raó social                                             Adreça Municipi    Codi postal 

Beneficiari/ària de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania:  Sí   No  
 

Discapacitat de l’alumne/a, del pare, mare o germans:  Sí        No   
6. D'acord amb l'article 10.1 del Decret 75/2007, aquest criteri també s’ha de marcar si es té un germà/ana escolaritzat en un centre públic de primària que
té consideració de centre únic amb el centre on es demana plaça, és a dir, quan només està adscrit a aquest centre.
7. Les dades del domicili que s’al·leguen a l’efecte de barem poden ser consultades per les persones interessades que participen en aquest procés de
preinscripció en el mateix centre, ensenyament i nivell.

Criteri complementari a l’efecte de barem 
Família nombrosa o monoparental:  Sí  No  
 

Manifestació de caràcter voluntari sobre l’opció pels ensenyaments de religió8 
Ensenyaments de religió:  Sí    No  
 

En el cas d'optar pels ensenyaments de religió, tipus d'opció que es vol cursar: 
 Catòlica        Evangèlica        Islàmica        Jueva  

8. En el moment de la matrícula cal especificar l’opció d’aquesta matèria, que serà vàlida per a tota l'etapa, sens perjudici de la possible modificació, que 
s'haurà de comunicar al centre, per escrit, amb prou antelació a l'inici de qualsevol curs.

Declaració del pare, mare, tutor/a o alumne/a major d’edat 
Nom i cognoms En qualitat de (marqueu l’opció corresponent) 
 

 Pare        Mare        Tutor/a   Alumne/a major d’edat 
 

Declaro que són certes les dades que faig constar en aquest document i que no he presentat cap sol·licitud en cap altre centre per 
al mateix ensenyament. 
 

 

Informació bàsica sobre protecció de dades       
Responsable del tractament: Direcció General d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa (Via Augusta, 202-226, 08021, 
Barcelona). 
Finalitat: Tramitació i resolució dels processos d’admissió de l’alumnat en el centres educatius sufragats amb fons públics. 
Legitimació: Exercici de poders públics. 
Destinataris: Centres educatius, Administració educativa i ajuntaments competents en escolarització. 
Drets: Accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, oposar-se’n al tractament i sol·licitar-ne la limitació. 
Informació addicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a la pàgina 
http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/informacio-addicional-tractaments/preinscripcio-alumnes.html 

 He llegit la informació bàsica sobre protecció de dades i autoritzo el tractament de les dades. 
Us informem que és necessari indicar que heu llegit la informació bàsica sobre protecció de dades. En cas contrari, no podreu 
continuar amb el procés de preinscripció. 
Lloc i data 

Signatura 
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Autorització relativa als alumnes menors de 14 anys: ús d’imatges, publicació 
de dades de caràcter personal i de material que elaboren

El centre disposa d’espais de comunicació i difusió, inclosos els espais web (adreça o adreces web), on informa i fa difusió de les 
activitats escolars lectives, complementàries i extraescolars. 

En aquests espais es poden publicar imatges en què apareguin, individualment o en grup, alumnes que fan les activitats 
esmentades. 

Atès que el dret a la pròpia imatge és reconegut en l’article 18.1 de la Constitució espanyola i està regulat per la Llei orgànica 
1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, la direcció d’aquest centre 
demana el consentiment als pares, mares o tutors legals per publicar fotografies i vídeos on apareguin els seus fills i filles i hi 
siguin clarament identificables. 

Dades de l’alumne o alumna i dels pares, mares o tutors 
Nom i cognoms de l’alumne o alumna 

Nom i cognoms del pare, mare o tutor o tutora legal de l’alumne o alumna DNI/NIE/Passaport 

Autoritzo             

1. Que la imatge del meu fill o filla pugui aparèixer en fotografies corresponents a activitats escolars lectives, complementàries i
extraescolars organitzades pel centre i publicades en:

- Pàgines web del centre: Sí  No 

- Revistes o publicacions editades pel centre d’àmbit educatiu: Sí  No

2. Que el material elaborat pel meu fill o filla pugui ser publicat en els espais de comunicació (blogs i espais web del centre i
revistes editades pel centre mateix) amb finalitat de desenvolupar l’activitat educativa:

 Sí   No 

3. Que en les pàgines web o blogs i revistes editades pel centre hi constin les inicials de l’alumne o alumna i del centre:
 Sí   No 

Informació bàsica sobre protecció de dades  
Responsable del tractament:   
Finalitat: Autorització difusió d’imatge/veu i material elaborat als espais de comunicació i difusió del centre. 
Legitimació: Consentiment de l’interessat o de la persona que ostenta la tutoria legal en cas de menors d’edat. 
Destinataris: Les dades no es comunicaran a tercers, excepte en els casos previstos per llei, o si ho heu consentit prèviament. 
Drets: Accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, oposar-se al tractament i sol·licitar-ne la limitació. 
Informació addicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades al web del centre educatiu: 

 He llegit la informació bàsica sobre protecció de dades i autoritzo el tractament de les meves dades personals. 

Lloc i data 

Signatura del pare, mare o tutor o tutora legal de l’alumne o alumna 

Direcció del centre 

R/N: Y0373/Y332 
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Autorització relativa als alumnes de menys de 14 anys: ús de serveis 
i recursos digitals a Internet per treballar a l’aula 

Dades del centre 
Nom del centre Codi del centre 

Adreça 

Municipi Codi postal 

Dades de l’alumne/a 
Nom i cognoms 

Data de naixement Curs 

Dades del pare, mare o representant legal 
Nom i cognoms DNI/NIE/Passaport 

Autoritzo 

 Sí  No 

Que el centre gestioni la creació de l’usuari i contrasenya associats als següents recursos i serveis d’Internet: 

per al treball acadèmic, amb finalitats pedagògiques. 

La gestió d’aquests identificadors i la responsabilitat de l’ús que se’n faci en l’àmbit escolar correspon al centre educatiu. El 
centre no es fa responsable de l’ús indegut del recurs i dels seus continguts per part dels usuaris. L’usuari serà l’únic 
responsable de les infraccions en què pugui incórrer o dels perjudicis que pugui causar per un ús inadequat dels seus serveis o 
dels seus continguts. 

Informació bàsica sobre protecció de dades  
Responsable del tractament:   
Finalitat: Gestió de les credencials i els accessos als serveis i recursos digitals a Internet per treballar a l'aula. 
Legitimació: Consentiment de l’interessat o de la persona que ostenta la tutoria legal en cas de menors d’edat. 
Destinataris: Les dades no es comunicaran a tercers, excepte en els casos previstos per llei, o si ho heu consentit prèviament. 
Drets: Accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, oposar-se al tractament i sol·licitar-ne la limitació. 
Informació addicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades al web del centre 
educatiu: 

 He llegit la informació bàsica sobre protecció de dades i autoritzo el tractament de les meves dades personals. 

Lloc i data 

Signatura del pare, mare o representant legal de l’alumne o alumna 

R/N: Y0373/Y332 
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INFORME DE SALUT 

DADES DE L’ALUMNE: 
 

Nom i Cognoms  Data 
naixement 

 
Curs 

 

 
El seu fill/a... 

Es mareja amb facilitat?                 SÍ     /     NO 
Es cansa molt aviat?                        SÍ     /     NO 
Es posa malalt/a freqüentment?  SÍ     /     NO 
Pateix hemorràgies nasals?           SÍ     /     NO 

Indiqueu o subratlleu les malalties més freqüents: angines, faringitis, refredats, mal de 
cap, otitis, mal d’estómac, altres: 

Indiqueu o subratlleu si pateix alguna malaltia crònica: epilèpsia, diabetis, asma, 
reuma, malaltia pulmonar, problema cardíac, altres: 

És al.lèrgic/a?     SÍ    /    NO    En cas afirmatiu, a què?  

Ha estat intervingut quirúrgicament o ha patit alguna lesió? SÍ / NO En cas afirmatiu, 
de què / quina?  

 

Té alguna discapacitat? SÍ / NO En cas afirmatiu, quina?  
 

Pren algun medicament molt específic* de forma habitual? SÍ / NO En cas afirmatiu, 
quin?  

 
*Medicaments per a malalties amb patologies molt concretes (no aspirina, paracetamol, ibuprofé, etc.). 

El personal dels centres educatius no estem autoritzats a administrar cap medicament als alumnes. 
Només en casos molt específics en què perillés la vida de l’alumne podríem fer-ho (sempre i quan la 
família hagués portat, prèviament, una autorització d’administració del medicament, el medicament, 
i un informe mèdic que inclogui les instruccions d’administració). 

Indiqueu o subratlleu si està o ha estat atès per algun servei extern: logopeda, 
optometrista, psicòleg, psiquiatra, altres: 

En cas afirmatiu, subratlleu: actualment / amb anterioritat. Quants anys?  

Indiqueu o subratlleu si ha estat diagnosticat d’algun trastorn d’aprenentatge:      
SÍ  / NO.  En cas afirmatiu, de quin i quan? 
 
Altres informacions que la família considera d’interès: 

Moltes gràcies! 
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