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Com cada any per aquestes dates, iniciem un nou període de preinscripció en què, com 
a pares i mares dels vostres fills, heu de triar on han de cursar els seus estudis el proper 
curs 2019 – 2020. Us posem a les mans aquesta petita guia on, de forma molt concisa 
però aclaridora podeu conèixer-nos millor i alhora, tenir una ajuda per poder resseguir 
tot el procés que tot just ara comencem. 
 

1. Qui som i què oferim 

L’Institut Torredembarra és un centre de titularitat pública, depenent del Departament 
d’Educació de la Generalitat de Catalunya, i que des de 1986 està oferint estudis 
d’ensenyament secundari a la nostra vila. Actualment el centre ofereix la possibilitat de 
cursar els estudis d’ Ensenyament Secundari Obligatori (ESO) i de Batxillerat, en les seves 
modalitats Ciències i Tecnologia, Humanitats i Ciències Socials així com la més recent 
d’Arts. 

Les característiques a destacar del nostre Projecte Educatiu són: 

 Ens definim i ens identifiquem amb els valors de l’escola pública catalana: 
inclusivitat, laica i respectuosa amb la pluralitat. 

 Fomentem polítiques en favor de la coeducació com a principi rector d’igualtat 
de drets entre l’home i la dona. 

 Emprem com a llengua d’ensenyament i d'ús administratiu el català. 
 Impulsem el coneixement i l’ús de les llengües estrangeres, l'anglès com a 

primera llengua i de forma personal el francès i l’alemany. Possibilitat 
d’aconseguir les titulacions oficials de Cambridge –PET (B1) i First Certificate 
(B2) 

 Implementem activitats i programes orientats a l’educació per la salut i les 
emocions. 

 Afavorim el coneixement de l’entorn mitjançant la col·laboració activa amb 
diverses organitzacions de Torredembarra i del Baix Gaià. 

 Fomentem l’equitat i l’excel·lència, tant acadèmica i personal sense oblidar les 
obligacions col·lectives i individuals vers l’entorn social, cultural i natural.  

 Vetllem per difondre en l'alumnat els valors de tolerància, participació i 
solidaritat envers les altres persones i els d'autonomia, esperit crític i creativitat 
envers la pròpia persona. 

 Potenciem els valors, actituds i normes que caracteritzen una societat plural i  
democràtica. És per això que vetllem perquè les relacions en el centre s'orientin 
pels camins de la tolerància, la llibertat, la responsabilitat i el diàleg. 

 El nostre centre afavoreix les iniciatives orientades a millorar la coherència 
pedagògica, el  treball en equip, la coordinació pedagògica i la recerca 
educativa. 
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2. Calendari del procés de preinscripció. 

 Presentació de sol·licituds  

Telemàticament, del 13 al 22 de maig 
de 2020, ambdós inclosos. 
Presencialment, del 19 al 22 de maig 
de 2020, amb cita prèvia.  

 Llistes baremades provisionals  29 de maig de 2020. 

 Reclamacions al barem  
del 2 al 5 de juny de 2020, ambdós 
inclosos. 

 Llistes baremades definitives  9 de juny de 2020. 
 Sorteig del número de desempat  9 de juny de 2020, a les 11’00 h. 
 Llista ordenada definitiva  11 de juny de 2020. 
 Publicació de la llista d’admesos  7 de juliol de 2020. 
 Període de matrícula ordinària   

- Alumnes de 1r d’ESO  del 13 al 17 de juliol de 2020, ambdós 
inclosos. 

- Alumnes de 2n, 3r i 4t d’ESO   
 Període de matrícula extraordinària  No s’ha publicat. 
 

3. Criteris d’admissió i barems a aplicar 
 
Criteris específics  

  

 Adscripció al centre  
 
Criteris generals  

  

 Existència de germans matriculats al centre o de pares o 
tutors que hi treballen. 

40 punts 

 Proximitat al centre  
o Domicili familiar dins l’àrea de proximitat. 30 punts 
o Treball dins l’àrea de proximitat. 20 punts 

 Renda familiar quan el pare, mare o tutor siguin beneficiaris 
de l’ajut de la renda mínima d’inserció. 

10 punts 

 Discapacitat de l'alumne/a, pare o mare o germans de grau 
igual o superior al 33%. 

10 punts 

 
Criteris complementaris  
  

 Família nombrosa o monoparental 15 punts 
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Per ordenar les sol·licituds d'admissió i gestionar els llocs escolars del centre quan el nombre 
de sol·licituds és superior a l'oferta, s'apliquen en primer lloc els criteris específics de prioritat. 
Seguidament s'ordenen pels criteris generals de prioritat i, si cal, pels criteris complementaris. 
En les situacions d'empat que es produeixin després d'aplicar aquests criteris, l'ordenació de 
les sol·licituds afectades es fa per sorteig públic. 
 

4. Documentació que cal presentar 

a) Documentació identificativa (S’ha de presentar en tots els casos). 
 
 Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. 

Si l’alumne/a està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del 
Departament de Benestar Social i Família. 
 

 Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutora o 
guardador/a de fet) o de la targeta de residència on consta el NIE si es tracta  de 
persones estrangeres. 
 

 Original i fotocòpia del DNI de l’alumne o alumna en cas que sigui major de 14 
anys o tingui DNI tot i ésser menor de 14 anys. 
 

 De forma extraordinària, 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. 

 
b)  Documentació que acrediti els criteris de prioritat al·legats.  

 Per a la renda anual de la unitat familiar: documentació acreditativa de ser 
beneficiari/ària de la prestació econòmica de la renda mínima d'inserció. 

 
 Per a la proximitat del domicili: original i fotocòpia del DNI del/de la sol·licitant 

o de la targeta de residència amb el NIE (persones estrangeres) Quan el domicili 
habitual que s’al·lega no coincideix amb el del DNI/NIE s’acredita amb el 
certificat o volant de convivència. Quan es consideri el domicili del lloc de treball: 
còpia del contracte laboral o d'un certificat emès a l'efecte per l’empresa. 
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 Per a l'existència de germans escolaritzats al centre educatiu o de pares o 
tutors legals que hi treballen, cada centre comprovarà directament aquestes 
circumstàncies. 
 

 Per a la discapacitat de l'alumne/a, pare, mare, tutor/a o germans: original i 
fotocòpia del certificat de discapacitat de la persona que al·legui aquesta 
condició, emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. També 
s'admetran els certificats de disminució emesos pels organismes competents 
d'altres comunitats autònomes. En tot cas en el certificat s'haurà d'acreditar que 
la discapacitat és igual o superior al 33%. Es consideren afectats per una 
discapacitat igual o superior al 33% els pensionistes de la Seguretat Social que 
tenen reconeguda una pensió d’incapacitat permanent de grau total, absoluta o 
de gran invalidesa.   
 

 Per a la condició de família nombrosa o monoparental: original i fotocòpia del 
carnet de família nombrosa o monoparental vigent. 
 

 
Si no s’acrediten amb els documents els criteris de prioritat al·legats a la sol·licitud de 
preinscripció no s’obtindran els punts corresponents. La falsedat o el frau en les dades 
presentades comporta la pèrdua dels drets de prioritat i, per tant, dels punts 
corresponents. 

 

5. A tenir en compte. 

Qualsevol sol·licitud presentada abans de l’inici del període de preinscripció tindrà la 
consideració de nul·la. 
 
La presentació de més d’un imprès de sol·licitud per accedir al mateix tipus 
d’ensenyaments a més d’un centre, comporta la invalidació dels drets de prioritat que 
puguin correspondre. A l’imprès de sol·licitud d’admissió s’hi podran indicar peticions 
d’admissió en diversos centres i/o ensenyaments, relacionats sempre per ordre de 
preferència. L’imprès es presentarà només al centre sol·licitat en primer lloc. 
 
Si en algun nivell del segon cicle d'educació infantil o de l'educació obligatòria el centre 
no ha pogut admetre tot l'alumnat que havia demanat el centre com a primera opció, 
publicarà també una relació d'aquest alumnat que no ha pogut admetre; aquesta relació 
s'anomena llista d'espera. 
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6. Horaris de secretaria. 

 
 Dimecres 

13/05 
Dijous 
14/05  

Divendres 
15/05 

 
Matí 

 
 9 a 13 h.  9 a 13 h.  9 a 13 h. 

    

 
Tarda 

 
Tancat Tancat Tancat 

 
 
 
 
 

 Dilluns 
18/05 

Dimarts 
19/05  

Dimecres 
20/05 

Dijous 
21/05 

Divendres 
22/05 

 
Matí 

 
 9 a 13 h.  9 a 13 h.  9 a 13 h.  9 a 13 h.  9 a 13 h. 

      

 
Tarda 

 
Tancat Tancat  

 
Tancat 

 
Tancat 

 
Tancat 
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Institut Torredembarra 
Av. Sant Jordi, 62 
Torredembarra 

 
www.instorredembarra.cat 

e3006952@xtec.cat 
977 640 312 
691 449 434 

 

Segueix-nos! 


