
               

          Institut Ramon de la Torre 

 

 

INFORMACIÓ GENERAL - Presentació de sol·licituds del 13 al 22 de maig de 2020 
 

● Cada sol·licitant ha de formalitzar una única sol·licitud i presentar-la al centre escollit en 

primer lloc. 

 

DOCUMENTACIÓ A APORTAR PER EFECTUAR LA PREINSCRIPCIÓ: 

 

▪ 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 Treball, Afers Socials i Famílies. 

▪ Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE 

o el passaport, si es tracta de persones estrangeres. 

Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.  

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

Les dades d’identificació o de filiació de l’alumnat estranger es poden acreditar amb el document 

d’identitat, el llibre de família del país d’origen o la documentació alternativa que la persona pugui 
aportar. 

▪ Original i fotocòpia de la targeta sanitària individual (TSI) de l’alumne o l’alumna, si en disposa. 

 

MOLT IMPORTANT:  

La fotocòpia dels DNI o NIE s’haurà de presentar SENSE RETALLAR i totes dues 

cares a la MATEIXA BANDA del full.  

 

 

 
A més, en cas d’al·legar circumstàncies a efectes d’aplicació de barem, s’haurà d’acreditar la següent documentació: 
 
A) CRITERI ESPECÍFIC 

● Tenen preferència els/les alumnes que procedeixen de centres i ensenyaments adscrits 

al centre sol·licitat 

No cal presentar cap document, perquè el centre comprova directament aquestes circumstàncies.  

B) CRITERIS GENERALS 

● Existència de germanes o germans escolaritzats al centre educatiu o de pares o tutors 

legals que hi treballin 

Barem: 40 punts 

No cal presentar cap document, perquè el centre comprova directament aquestes circumstàncies.  

S’entén que un alumne o una alumna té germanes o germans escolaritzats al centre quan aquests ho 
estan en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció.  

S’entén que un pare, una mare o un tutor o una tutora legal hi treballa al centre quan en el moment 

de presentar la sol·licitud de preinscripció exerceix al centre una activitat continuada amb una 

jornada mínima en el centre de 10 hores setmanals, amb un nomenament d'interinatge o substitució 

o amb un contracte laboral o administratiu.  

 



 

 

 

● Proximitat del domicili de l’alumne o l’alumna o proximitat del lloc de treball de la 

persona sol·licitant 

 

 Quan el domicili habitual al·legat no coincideix amb el del DNI de la persona sol·licitant o de la 

targeta de residència on consta el NIE: certificat o volant municipal de convivència de l’alumne 

o l’alumna, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant. 

Barem: 30 punts 

 Quan per aquest criteri es consideri el domicili del lloc de treball: còpia del contracte laboral o d’un 

certificat emès a aquest efecte per l’empresa. 

Barem: 20 punts 

● Renda anual de la unitat familiar 

 Documentació que acrediti la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania. 

Barem: 20 punts 

● Discapacitat de l’alumne o l’alumna, el pare, la mare, el tutor, la tutora o germanes o 

germans 

 Original i fotocòpia del certificat o de la targeta acreditativa de la discapacitat de la persona que 

tingui aquesta condició, emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. També s’admeten 

els certificats de discapacitat emesos pels organismes competents d’altres comunitats autònomes. En 

tot cas, cal acreditar una discapacitat igual o superior al 33%.  

Es consideren afectades per una discapacitat igual o superior al 33% els pensionistes de la Seguretat 

Social que tinguin reconeguda una pensió d’incapacitat permanent de grau total o gran invalidesa i 

les de les classes passives que tinguin reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat 

permanent per al servei o inutilitat. 

Barem: 10 punts 

C) CRITERI COMPLEMENTARI 

● Condició legal de família nombrosa o monoparental  

 Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent. 

Barem: 15 punts 

DATES IMPORTANTS: 

 
Preinscripció del 13 al 22 de maig 2020 

 
Publicació de les llistes amb el barem provisional 29 de maig de 2020 

 
Presentació de reclamacions del 2 al 5 de juny de 2020 

 

Publicació de les llistes amb el barem definitiu 9 de juny de 2020 

 
Sorteig del número per al desempat 9 de juny de 2020, a les 11 h 

 
Publicació de les llistes ordenades definitives 11 de juny de 2020 

 
Publicació de les llistes d’assignació i llista d’espera 7 de juliol de 2020 

 
Matrícula 1r ESO 

 
del 13 al 17 de juliol 2020 

 

Matrícula 2n, 3r i 4t ESO 

 

del 13 al 17 de juliol 2020 
 

 Imprès de matrícula 

 1 foto mida carnet 

 Carnet de vacunes (original i fotocòpia) 

 20,00€ (1r i 2n) 21,00€ (3r i 4t) 

 10,00€ Armariet (opcional) 
 

 


