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Calendari de preinscripció i matrícula curs 2019-2020 

Segon cicle d'educació infantil i Educació primària 

 

Fases de la preinscripció Dates 

Difusió de l'oferta 27 de març 
Presentació de sol·licituds (en paper o  tramesa 

electrònica) 
Del 29 de març al 9 d’abril 

Presentació de documentació Fins el 10 d’abril 
Llistes amb el barem provisional 26 d’abril 
Reclamacions Del 29 d’abril al 3 de maig 
Resolució reclamacions  6 de maig 
Llistes amb el barem definitiu un cop resoltes les 
reclamacions 

8 de maig 

Sorteig del número per al desempat 9 de maig 

 

Publicació de llistes ordenades definitives 14 de maig 
Publicar l’oferta definitiva 11 de juny 

Publicació de les llistes d'admesos 12 juny 

 

Període de matriculació (infantil, primària i 1r ESO) 20 al 26 de juny 
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PREINSCRIPCIÓ 2019/2020 

 
Què cal portar? 
 
Sempre amb la sol·licitud de preinscripció: 
 
 Original i fotocòpia del DNI o NIE del pare/mare, tutor/tutora o de l’alumne/a, si 

és major d’edat. 
 

 Certificat de convivència quan el domicili habitual que s'al·lega no coincideix 
amb el del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència. 

 
 Original i fotocòpia del Llibre de Família o documents relatius a la filiació. 
 
 Original i fotocòpia de la targeta sanitària individual de l’alumne/a. 
 
Només en el cas que s’al·legui alguna d’aquestes circumstàncies 
 
 Família nombrosa o família monoparental :Original i còpia del carnet de 

família nombrosa o monoparental vigent. 

 Renda anual: Acreditació de ser beneficiari o beneficiària de la prestació 
econòmica de la renda garantida de ciutadania. 

 Discapacitat (igual o superior al 33%) de l'alumne o l'alumna, el pare, 
la mare, el tutor, la tutora o els germans: Original i fotocòpia del certificat 
de discapacitat de la persona que al·legui aquesta condició emès pel 
Departament de Benestar Social i Família. 

 

 

 
MATRÍCULA 2019/2020 

 
Documentació imprescindible per a poder formalitzar la matrícula 
 
 Fotocòpia del carnet de vacunacions, certificat mèdic oficial o carnet de salut, on 

figurin les dosis de vacunes rebudes amb les dates corresponents. Si l’infant no 

ha estat vacunat, per indicació mèdica o altres circumstàncies, cal portar un 

certificat mèdic acreditatiu. 

 El DNI renovat, si no es va poder presentar a la sol·licitud de preinscripció. 

(Només per les sol·licituds de preinscripció que l’adreça  no concideixi 
amb el DNI pare/mare/tutor-a) 

 
 
 


