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.Procés de preinscripció 

   Resolució EDU/576/2020, de 28 de febrer 2020 

 

1. Documentació necessària 
 
1.1. Bàsica: 

 

- Imprès oficial completat (disponible en web Departament, al centre i a l’OME). 
- Original i Fotocòpia del Llibre de Família. 
- Original i Fotocòpia del DNI de pare, mare, tutor/a legal o guardador/a de fet. 
- Original i Fotocòpia del DNI de l'alumne/a si és major de 14 anys o té DNI. 
- Original i Fotocòpia de la Targeta Identificació Sanitària de l’alumne/a. 
- Original i Fotocòpia del Carnet de Vacunacions de l’alumne/a. 
 
1.2. Complementària: 

 

 Pel fet de formar part d'una família nombrosa o família monoparental. 
- Original i Fotocòpia del Carnet de Família Nombrosa o Monoparental vigent. 

 

 Si la direcció del DNI no coincideix amb la que s’indica a l’imprès de preinscripció 
- Certificat o volant municipal de convivència de l’alumne/a, on ha de constar que conviu 

amb la persona sol·licitant. 
- Resguard de la renovació del DNI. 

 

 Si s’al·lega discapacitat de l’alumne/a, pare, mare, tutor/a o germà (igual o superior 
a 33%) 

- Original i Fotocòpia del certificat de disminució emès pel Departament d’Acció Social i 
Ciutadania o bé per l’ICAM (Institut Català d’Avaluacions Mèdiques). 
 

 Si s’al·lega renda per càpita familiar mínima 
- Documentació acreditativa de ser beneficiari de la prestació econòmica de la renda mínima 

d’inserció. 
 

 Si s’al·lega lloc de treball en la zona d’influència 
- Còpia del contracte laboral o Certificat emès per l’empresa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTA 
La falsedat o frau en les dades aportades, o la presentació de la documentació a més d’un centre 
comporta duplicitat i la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre. 
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2. Criteris oficials per adjudicar plaça en un centre 

 

 Per germans en el centre.................................................. ...............................  40 punts 

 Per fill de treballador del centre ...................................... ................................  40 punts 
 
Per domicili o lloc de treball (un dels casos): 

 Domicili en zona d’influència del centre ......................................................... 30 punts 

 Lloc de treball en zona d’influència del centre .............................................  20 punts 

 Domicili habitual al municipi, però no en la seva àrea d’influència............ 10 punts 

 Per beneficiaris de renda mínima d’inserció .................................................. 10 punts 

 Per discapacitat de l’alumne/a, pare/mare, tutor/a, germà,  
igual/superior al 33% ..........................................................................................   10 punts 
 
Criteri complementari (en cas d’empat) 

 Per Família Nombrosa o Monoparental ........................... .............................. 15 punts 
     

 
3. Calendari oficial definitiu.   
     
Formulari oficial (Descarregar-ho de la pàgina WEB ) 
Període oficial de Preinscripció.- A l’espera del que determini el Departament d’Educació 
(Us mantindrem informats. La informació s’actualitzarà també a la web) 

 
Procediment 

1. Publicació de les llistes amb el barem (provisionals) 
2. Termini de reclamació de la puntuació provisional 
3. Publicació llista de sol·licituds de Preinscripció al centre  
4. Publicació de la llista ordenada definitiva 
5. Període d'ampliació de peticions per a les sol·licituds de preinscripció sense assignació 

(assignació d'ofici) 
6. Publicació de l'oferta final 
7. Publicació de les llistes d’ admesos i llista d'espera  
8. Matriculació per E. Infantil, E. Primària i 1r d’ ESO 
9. Matriculació per 2n ESO, 3r ESO, 4t ESO 
 
4. Altres dades del seu interès. 
 

 Estem a l’espera de que el Departament determini el tipus de preinscripció que es 
farà: presencial o online. Si ha de ser de forma presencial, per tal de poder atendre’ls 
de forma més personalitzada, cal que truqueu al telèfon 93 638 18 33 i els indicarem 
el dia i hora per poder presentar-la.  
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