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Calendari de preinscripció  

 

Fases       Dates 

Preinscripció    del 13 al 24  d’abril  

Preinscripció telemàtica (cal portar-la al centre)   del 13 al  24 d’abril fins a les 24h 

Publicació de llistes baremades     3 de maig 

Reclamacions a les llistes del barem    del 4 al 8 de maig 

Publicació de les llistes baremades definitives   15 de maig 

Publicació de la relació d’alumnat admès   12 de juny   

Matriculació        del 21 al 27 de juny 

 

Horari de secretaria  De dilluns a dijous: de 10 h a 5h 

Preinscripció:        Divendres de 9h  a 2h  (tarda tancat) 

 

La preinscripció es pot fer:  

 telemàticament a http://www.gencat.cat/preinscripcio (recomanable) 

 presencialment. 

 

Documentació que ha de presentar TOTHOM (tant per via telemàtica com 

presencial) 

 

 La sol·licitud, que serà única i es presentarà al centre demanat en primer lloc i 

cal que hi consti el número identificador de l’alumnat (el facilitaran al centre 

de procedència) 

 Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. 

 Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a o 

guardador/a de fet) o de la targeta de residència on consta el NIE. 

 Original i fotocòpia del DNI de l’estudiant en cas que sigui major de 14 anys o 

tingui DNI tot i ésser menor de 14 anys.  

 Original i fotocòpia de la targeta sanitària individual (TIS) 

Criteris de prioritat 

Per cursar el primer curs d ’ESO a l’institut té preferència l’alumnat que procedeixi 

dels centres de primària que hi són adscrits: Escola Verntallat, Escola La Bòbila, Escola 

Sant Roc i Escola Malagrida.  

 

Barems d’admissió 

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

 Quan l’alumne/a té germans escolaritzats al centre, o  el pare, mare o tutors 

legals hi treballen en el moment en què es presenta la preinscripció: 40 punts 

 Aquesta puntuació també s’aplica per accedir al centre quan una germana 

o un germà està escolaritzat actualment en un centre públic que té la 

consideració d’adscripció única amb el nostre centre (Escola Sant Roc, 

Escola la Bòbila i Escola Verntallat) 

 

Proximitat al centre  

 Quan el domicili familiar és a l’àrea de proximitat del centre: 30 punts. 

 Quan es pren en consideració l’adreça del lloc de treball, si aquesta és dins 

de l’àrea d’influència del centre: 20 punts 

 Quan el domicili familiar és al mateix municipi del centre sol·licitat en primer 

lloc, però no a la seva àrea d’influència: 10 punts 

 

Nota: podeu consultar si el domicili familiar és a l’àrea d’influència del centre a la guia 

de carrers que trobareu a la pàgina web de l’OME (preinscripció, zones escolars 

secundària).  

 

 

Renda per càpita de la unitat familiar (RMI) 

 Quan el pare o la mare, el tutor o la tutora siguin beneficiaris de l’ajut de la 

renda mínima d’inserció: 10 punts  

 

Discapacitat en l’alumne/a, pare, mare o germans: 

 Quan l’alumne/a, el pare, la mare, el tutor o la tutora, un germà o una 

germana, acredita una discapacitat igual o superior al 33 %: 10 punts. 

 

  Criteris complementaris en cas d’empat 

Condició legal de família nombrosa o monoparental: 

 Pel fet de formar part d’una família nombrosa o monoparental (carnet 

vigent): 15 punts.     

 

Malaltia crònica de l’alumne/a: 

 Pel fet que l’alumne/a tingui una malaltia crònica (inclosa la celíaca) que 

afecti el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic:  10 punts. 

 

Familiars exalumnes del centre: 

  Si l’alumne ha tingut familiars: el pare, la mare, els tutors o germans 

escolaritzats en ensenyaments d’ESO, Grau Mitjà o estudis equivalents en 

aquest institut. 5 punts 

 

Documentació que s’haurà de presentar únicament en aquells casos en què 

s’al·legui com a criteri d’admissió. 

 Existència de germans/es escolaritzats al centre de primària adscrit : si 

s’al·lega que la germana o el germà està escolaritzat en un altre centre públic 

amb el qual hi ha una relació d’adscripció, cal presentar un certificat del 

centre on està escolaritzat. 

 Proximitat del domicili de l’alumne/a o proximitat del lloc de treball de la 

persona sol·licitant: original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant o de la 

targeta de residència on consta el NIE. 

 Domicili familiar al·legat que no coincideix amb el del DNI de la persona 

sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE: certificat de 

convivència de l’alumne/a, on ha de constar que conviu amb la persona 

sol·licitant. 

 Criteri per domicili del lloc de treball: una còpia del contracte laboral o d’un 

certificat emès per l’empresa 

 Renda anual de la unitat familiar: documentació que acrediti la prestació 

econòmica de la renda mínima d’inserció (RMI) 

 Discapacitat de l’alumne/a, del pare, mare o germans: original i fotocòpia del 

certificat de discapacitat emès pel Departament de Benestar i Social i Família. 

 Condició de família nombrosa o monoparental: original i fotocòpia del carnet 

de família, vigent. 

 Malaltia crònica de l’alumne/a: certificat mèdic oficial que ho acrediti. 

http://www.gencat.cat/preinscripcio

