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PREINSCRIPCIÓ ESO CURS 2018-2019
Les dates de preinscripció seran del divendres 13 d’abril al dimarts 24 d’abril de 2018.
L’imprès de sol·licitud personalitzat es podrà lliurar a les escoles de primària fins el dimecres 18 d’abril. També
es recollirà a la secretaria dels instituts fins el dia 24 d'abril. (Recordar que el dilluns 23 d’abril és festiu a la
ciutat). La sol·licitud es lliurarà al centre demanat en primer lloc (es recomanable sol·licitar més d’un centre en el
mateix imprès). Presentar la sol·licitud en més d’un centre o qualsevol falsificació de les dades en la
documentació de la preinscripció suposarà la pèrdua del dret d’inscripció.
L’horari de recollida i lliurament d’aquestes sol·licituds serà:
INSTITUT CAN PLANAS: de 10:00h. a 14:00 h. de dilluns a divendres. De 15:30h a 17:00h dilluns i dimarts.
INSTITUT LA ROMÀNICA: de 10:00h. a 13:00 h. de dilluns a divendres, i de 15:30h a 17:00h dilluns, dimarts,
dimecres.
INSTITUT BITÀCOLA: de 9:00h a 11:00h i de 15:00 h. a 16:00h de dilluns a divendres. Dimarts 24 d’abril de
15:30 a 19:00 h.
Cada alumne/a preinscrit haurà de conservar la còpia datada, segellada i numerada per a qualsevol reclamació.
S’agrupen separadament les sol·licituds dels alumnes aspirants a primer d’ESO procedents dels centres adscrits i
seguiran procediments diferents dels no adscrits
Són centres adscrits a l'INSTITUT CAN PLANAS i L'INSTITUT LA ROMÀNICA totes les escoles de primària
de Barberà del Vallès. Els alumnes de 6è de primària de l'escola Elisa Badia estan adscrits als tres instituts
de la ciutat.
En emplenar el formulari de la sol·licitud trobareu un espai que cal omplir amb l'identificador de l'alumne/a; tots els
alumnes matriculats al curs 2017-18 en algun centre educatiu de qualsevol titularitat disposen d'un identificador.
Tot l’alumnat matriculat a 6è de primària a les escoles de Barberà del Vallès rebrà del seu centre l’identificador
del RALC.
PROCÉS D’ADMISSIÓ
1. Criteris generals:
a) Existència de germans matriculats al centre o pares o tutors legals que hi treballin:
40 punts: quan l’alumne/a tingui un o més germans/nes matriculats/des al centre en el moment de formalitzar
la sol·licitud.
"Només es valorarà aquest criteri de 40 punts quan el germà estigui al centre on es demana l’accés.”
b) Proximitat del domicili de l’alumne/a al centre (aquests criteris són excloents, per tant, només es tindrà
en compte un):
30 punts: quan el domicili estigui situat en l’àrea de proximitat del centre.
20 punts: quan el lloc de treball d’un dels pares o tutors estigui situat en el territori de l’àrea d’influència del
centre. Aquesta condició és alternativa a la del domicili familiar i s’ha d’explicar a l’imprès de preinscripció
(aquesta condició serà vàlida si s’acredita mitjançant l’aportació d’una còpia del contracte laboral o un certificat
emès a l’efecte per l’empresa).
10 punts: quan el domicili de la persona sol·licitant és el mateix municipi on és ubicat el centre sol·licitat en
primer lloc, però no en la seva àrea de proximitat.
c) Renda anual de la unitat familiar: 10 punts: quan el pare o la mare, tutor o tutora, siguin beneficiaris de
l’ajut de la renda mínima d’inserció, calculat en funció dels fills que tenen al seu càrrec.
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d) Discapacitat de grau igual o superior al 33%: 10 punts: quan l’alumne/a acrediti una discapacitat de
grau igual o superior al 33%, o quan el pare, mare, tutor/a, germà o germana de l’alumne/a acrediti una
discapacitat igual o superior al 33%.
2. Criteris complementaris:
a) Família nombrosa o monoparental: 15 punts
b) Malaltia crònica: 10 punts: pel fet de tenir una malaltia crònica de l’alumne/a que afecti el seu sistema
digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs.
c) Si el pare, la mare, els tutors o els germans han estat escolaritzats, en ensenyaments declarats
actualment gratuïts i universals, al centre, per al qual es presenta la sol·licitud: 5 punts

PROCEDIMENT GENERAL PEL SOL·LICITANT
 El 3 de maig la llista de sol·licituds degudament baremada es farà pública als centres.
 Del 4 al 8 de maig es poden fer reclamacions de la llista baremada. S’hauran de fer en
l’imprès facilitat pel mateix centre.
 El 10 de maig llistes amb el barem definitiu un cop resoltes les reclamacions.
 El 11 maig , es farà el sorteig per determinar l’ordenació de sol·licituds.
El 15 de maig publicació de llistes ordenades definitives.
 El 12 de juny es publicarà el llistat definitiu d’alumnat admès i la llista d'espera.
 Del 21 al 27 de juny es farà la matrícula dels alumnes de PRIMER d’ESO definitivament
admesos.
Període de matriculació de 2n, 3r i 4t d’ESO del 25 al 29 de juny.
Període extraordinari de matriculació d’ESO, pels pendents d’exàmens de setembre: del 5 al 7 de
setembre.
A cada sol·licitud se li assigna de manera aleatòria un número que ha de servir per ordenar-les en
cas d’empat.

IMPRÈS I DOCUMENTACIÓ
 Sol·licitud de preinscripció (afegir l’identificador del RALC de l’alumne).
DOCUMENTACIÓ QUE HA DE PRESENTAR TOTHOM
 Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació ...
 Original i fotocòpia del NIF/NIE de la persona sol·licitant, del pare, mare, tutor/a .
 Original i fotocòpia de la targeta sanitària (TSI).
 Si s’accedeix a la preinscripció de 2n, 3r o 4t d’ESO, informació acadèmica (butlletí de notes
dels cursos anteriors).
DOCUMENTS PER ACREDITAR EL CUMPLIMENT DELS CRITERIS DE BAREMACIÓ ALEGATS
 Fotocòpia, si s’escau, del carnet de família nombrosa o monoparental.
 Si l’adreça que figura en el DNI no coincideix amb la de la sol·licitud caldrà presentar un
certificat municipal de convivència de qui tingui la custòdia de l’alumne/a.
 Original i fotocòpia de la certificació de discapacitat.
 Original i fotocòpia de la documentació que acrediti que l’alumne/a pateix una malaltia
crònica que afecti al seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic.
 Documentació acreditativa del lloc de treball, si aquest és el que s’al·lega.
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