
Documentació que cal presentar per fer la preinscripció:

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 si es tracta de persones estrangeres. 

Original i fotocòpia de la Targeta d'Identificació Sanitària

Fotocòpia del Carnet de Vacunacions

Alumnes  de Primària. Certificat de l' escola de procedència on consti el 

curs que estan realitzant en el moment de fer la preinscripció.

Criteris de prioritat (cal al·legar en el moment de la preinscripció): 

Simultaneïtat amb estudis artístics o programes d'alt rendiment esportiu 

L'alumne prové d'un centre i ensenyament adscrit

Existència de germans matriculats al centre o pares o tutors legals que hi treballin

La renda anual de la unitat familiar, tenint en compte les especificitats que per al seu 

càlcul s'apliquin a les famílies que tinguin la condició legal de família nombrosa. 

La discapacitat de l'alumne/a, pare, mare, tutor/a o germans.

Condició legal de família nombrosa

Malaltia crònica de l'alumne o alumna que afecti el seu sistema digestiu, endocrí o 

metabòlic, inclosos els celíacs

TRUQUEU A L' ESCOLA PER DEMANAR DIA I HORA   938435725

Preinscripció 2011-2012Preinscripció 2011-2012

Dia:__________

Hora:_________

PREINSCRIPCIONS i MATRICULACIÓPREINSCRIPCIONS i MATRICULACIÓ
CURS 2011-2012

Fases de la preinscripció Dates

Presentació de sol·licituds 14 al 25 de febrer

Llistes amb el barem 15 de març

Reclamacions 16,17 i18 de març

Resolució reclamacions 20  de març

Llistes amb el barem un cop resoltes les 
reclamacions

23 de març

Publicació de les llistes d'admesos 2 de maig

Matriculació

Període de matriculació 6 al 10  de Juny

 

Si voleu més informació  consulteu la web del Departament  d' Educació:Si voleu més informació  consulteu la web del Departament  d' Educació:  
http://www.gencat.cat/preinscripcio/http://www.gencat.cat/preinscripcio/
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