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INFORMACIÓ PER A LA PREINSCRIPCIÓ   Curs 2019/2020 

Calendari ESO 
Publicació de vacants 27 de març 

Presentació de sol·licituds 29 de març al 9 d’abril 

Publicació del llistat provisional ordenat per barem 26 d'abril 

Termini de presentació de reclamacions al llistat provisional de baremació 29 d'abril al 3 de maig 

Publicació del nou llistat per barem una vegada resoltes les reclamacions 8 de maig 

Publicació de canvis en l’oferta 11 de juny 

Publicació llistes definitives d'alumnes admesos i de les places escolars assignades a alumnes no admesos 12 de juny 

Matriculació d’alumnes nous                                                                                                                                       1r d’ESO 20 al 26 de juny 

2n i 3r  d’ESO 27 de juny al 5 de juliol 

Baremació 

Criteris específics: Tindran prioritat els alumnes que provenen dels centres de primària adscrits a l’Institut  Can Periquet (1). 

 

1. Criteris generals   

Concepte Punts Documentació acreditativa 

1.1. Germans o germanes escolaritzats o escolaritzades al centre o pares o tutors 
legals que hi treballen en el moment de presentar la sol·licitud 

40  

1.2. Domicili de l'alumne/a dins l’àrea d’influència del centre (2) 
 
 
 
Domicili del lloc de treball del pare, mare, tutor/a o alumne/a dins l’àrea d’influència del 
centre (2) 

30 
 
 

 
20 

Quan el domicili que s’al·lega no coincideixi amb el del 
DNI/NIE del sol·licitant, certificació municipal de 
convivència de l’alumne/a on consti que conviu 
amb el sol·licitant. 
Còpia del contracte laboral o d’un certificat emès a 
l’efecte per l’empresa. 

1.3. Renda anual de la unitat familiar  
Quan els pares, mares o tutors o, si s’escau, l’alumne/a siguin beneficiaris de la renda 
garantida de ciutadania. 

10 Documentació que acredita que el pare, mare o tutor és 
beneficiari de la prestació econòmica de la renda 
garantida de ciutadania. 

1.4. Discapacitat de grau igual o superior a 33% de l’alumne/a, el pare, la mare o els 
germans 

10 Original i fotocòpia de la targeta o del certificat de 
discapacitat expedit pel Departament de Benestar 
social i Família. 

 

2. Criteris complementaris   

Concepte Punts Documentació acreditativa 

2.1. Família nombrosa o monoparental 15 Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o 
monoparental vigent, si s’al·lega aquesta condició. 

(1) El centre de primària adscrit a l’Institut de Can Periquet és: Escola Can Periquet 
  


