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Benvolgudes famílies, 
 
Ens adrecem a vosaltres per a comunicar-vos el calendari de preinscripció  per 
al curs 2016-2017 i el dia de portes obertes de cadascuna de les escoles 
públiques. Aprofitem també per informar-vos que no hi ha zones d’adscripció, 
per tant, podeu anar a fer la preinscripció a qualsevol d’aquestes escoles.  
 

CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ 
 

Difusió de l’oferta                                       4 de març 
Presentació de sol·licituds                           del 30 de març al 07 d’abril 
Tramesa de sol·licituds per internet  fins les 24 h del dia 06 d’abril 
Llistes amb el barem provisional  15 d’abril 
Reclamacions     del 15 al 20 d’abril 
Llistes amb barem definitiu   25 d’abril  
Publicació de les llistes d’admesos  20 de maig 
Període de matriculació    del 13 al 17 de juny  
 

 
 

Jornada portes obertes 
 

Nom Escola Dia Hora Lloc Activitats 

La Ginesta 
Dimarts 8 de 

març 

17 h Aules de l’escola 
Visita guiada a 

l’escola  

18 h Aula multimèdia 
Breu xerrada 
informativa 

Campderrós 
Dimecres 9 de 

març 
17 h Menjador escolar 

Visita al centre 
 

Xerrada pedagògica 

Pompeu Fabra 
Dijous 10 de 

març 
 

15.30 h Aules de l’escola 

Visita guiada per les 
classes, tot veient 

les diverses 
activitats dutes a 

terme pels alumnes 

17 h Biblioteca Xerrada informativa 

L’Olivera 
Divendres 11 de 

març 

9.30 h a 10.30 h 
 

15.15 h a 16.15 h 
Gimnàs escolar 

Xerrada informativa 
i visita guiada per 

l’escola 
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Places vacants que ofereixen els centres públics de Vallirana 
 

ESCOLES P3 P4 P5 1r 2n 3r 4t 5è 6è 

POMPEU FABRA 25 0 2 10 11 5 14 13 8 

LA GINESTA 25 6 1 3 1 3 2 0 3 

L'OLIVERA 50 3 8 -2 1 4 3 2 2 

CAMPDERRÓS 25 -1 2 0 0 11 6 0 2 

 
 

Criteris de prioritat per a l’ordenació de les sol·licituds 
 

 Criteris generals: 

a) Si hi ha germans matriculats al centre o el pare, mare, tutor legal 
 hi treballa.................................................................40 punts 

 
b) Per proximitat del domicili o del lloc de treball al centre sol·licitat en 

primer lloc (només una opció): 

-Domicili a l’àrea de proximitat del centre.................... 30 punts 

- Lloc de treball a l’àrea de proximitat del centre............ 20 punts 
 

c) Si el pare, mare o tutor legal reben l’ajut de la renda mínima 
d’inserció.................................................................. 10 punts 
 

d) Per discapacitat igual o superior al 33% de l’alumne o d’un familiar de 
primer grau ............................................................... 10 punts 
 

 Criteris complementaris: 
 

a) Pel fet de formar part d’una família nombrosa o monoparental...15 punts 
 

b) Si l’alumne té una malaltia crònica que afecti el sistema digestiu,  
endocrí o metabòlic (inclosa la celiaquia)............................ 10 punts 
 

c) Si el pare, mare, tutor legal o germà de l’alumne ha estat escolaritzat al 
centre sol·licitat en primer lloc......................................... 5 punts 
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DOCUMENTACIÓ PREINSCRIPCIÓ 
 
 

 Original i fotocòpia del Llibre de Família a la pàgina on és inscrit el/la 
nen/a. 

 Original i fotocòpia del DNI del sol·licitant, si en té.  
 Original i fotocòpia del DNI del pare, mare o tutor legal. Si al DNI no 

figura l’adreça actualitzada, cal presentar el certificat de convivència o 
empadronament del municipi de Vallirana. 

 Original i fotocòpia de la TSI. 
 Original i fotocòpia del carnet de vacunacions. 

 
 
A efectes de barem: 
 

 Si s’opta per prioritzar el domicili de treball caldrà l’aportació d’un 
certificat emès per l’empresa o una còpia del contracte laboral.  

 Si la unitat familiar és família nombrosa o monoparental, original i 
fotocòpia del corresponent carnet. 

 Les famílies beneficiàries de renda mínima d’inserció, original i           
fotocòpia dels documents que ho acreditin. 

 Discapacitat de l’alumne o algun familiar. Original i fotocòpia del 
certificat de disminució del Departament de Benestar Social i Família de 
la persona que al·legui aquesta condició. També s'admetran els 
certificats de disminució emesos per l'ICAM (Institut Català d'Avaluacions 
Mèdiques) o pels organismes competents d'altres comunitats autònomes. 
En tot cas en el certificat s'haurà d'acreditar que la discapacitat és igual 
o superior al 33%. 

 Malaltia crònica de l’alumne. Informe emès per un metge o una 
metgessa del sistema públic de salut, o certificat mèdic oficial amb 
signatura legalitzada pel col·legi de metges de la demarcació 
corresponent, en els quals s'indiqui expressament que l'alumne o 
l'alumna està diagnosticat o diagnosticada d'una malaltia crònica que 
afecta al seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs, 
i que s''especifiqui de quina malaltia es tracta. 

 Si l'alumne ha tingut el pare, la mare, els tutors o els germans 
escolaritzats en el centre, hauran de facilitar les dades per què es pugui 
dur a terme la seva comprovació. 

 
 
 
La falsedat o el frau en les dades aportades comporta, d'acord amb la 
Resolució de preinscripció i matriculació del curs 2016-2017, la invalidació 
dels drets de prioritat que puguin correspondre. 
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Per qualsevol dubte relacionat amb la jornada de portes obertes o amb la 
preinscripció, podeu posar-vos en contacte directament  amb les escoles: 
 
 

ESCOLA TELÈFON E-MAIL 

POMPEU FABRA 93 683 12 15 a8030789@xtec.cat 

LA GINESTA 93 683 21 68 a8053522@xtec.cat 

L’OLIVERA 93 683 05 09 a8060851@xtec.cat 

CAMPDERRÓS 93 683 54 22 a8064881@xtec.cat 

 


