
  

 

INFORMACIÓ GENERAL SOBRE EL PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ  

CURS 2016-2017 

 
La preinscripció és el tràmit que cal fer per ser admès per primera vegada en un centre sostingut amb 
fons públic, i també quan es vol canviar de centre. 

 

PER FER LA PREINSCRIPCIÓ QUE CAL? 
 

� Conèixer el calendari de tot el procès 
� Consultar els centres i l’oferta de places escolars 
� Conèixer els criteris de prioritat amb què s’ordenen les sol�licituds i també la 

 documentació necessària per justificar-los 
� Presentar la sol�licitud i la documentació en el termini que s’estableix 

 
Les sol�licituds s’ordenen d’acord amb l’aplicacio dels criteris de prioritat. 

 

CALENDARI: 

 

• Publicació de l’oferta de places ................................ 18 de març4 de març 

• Presentació de sol�licituds   del 30 de març al 7 d’abril, inclosos 

• Publicació llistes amb el barem provisional .............. 15 d’abril215 d’abril7 de març 

• Sorteig ............................................................................... 18 d’abril7 d’abril 

• Reclamacions ................................................................. 15 al 20 d’abril7, 8 i 9 d’abril  

• Publicació de les llistes amb barem definitiu ............ 25 d’abril 

Publicació llistes admesos 20 de maig 

• Matrícula del 13 al 17 de juny, inclosos 

La tramesa de sol�licituds per internet es pot realitzar fins a les 24h del dia 6 d’abril. Un cop 

enviades les dades a través d’aquesta eina informàtica, cal imprimir i signar la sol�licitud i, 

junt amb la documentació acreditativa corresponent, presentar-la dins el termini establert al 

centre de primera opció o a l’OME (Oficina Municipal d’Escolarització). 

 

CRITERIS DE PRIORITAT PER A L’ORDENACIÓ DE LES SOL�LICITUDS 
 
Criteris generals 

� Si hi ha germans matriculats al centre (o és un centre públic adscrit) o el pare, mare, tutor legal 
hi treballa: 40 punts 

 



� Per proximitat del domicili o lloc de treball al centre sol�licitat en primera opció (només una 
opció): 

⋅ Domicili dins de l’àrea de pròximitat del centre: 30 punts 
⋅ Lloc de treball a l’àrea de pròximitat del centre: 20 punts 
⋅ Domicili al mateix municipi: 10 punts 

 
� Si el pare, mare o tutor legal reben l’ajut de renda mínima d’inserció: 10 punts 

� Per discapacitat igual o superior al 33% de l’alumne o alumna, pare,  mare o germans: 10 punts 

Criteris complementaris 

� Per formar part d’una família nombrosa o monoparental: 15 punts 

� Si l’alumne té una malaltia crònica que afecte el sistema digestiu,  
endocrí o metabòlic (s’hi inclouen les persones celíaques): 10 punts 

� Si el pare, mare, tutor legal o germà de l’alumne han estat escolaritzats en ensenyaments 
gratuïts i universals (segon cicle d’educació infantil, educació primària, educació secundària 
obligatòria, PQPI i formació professional de segon grau) al centre sol�licitat en primer lloc: 5 
punts. 

 

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR  

• Original i fotocòpia del llibre de família, o altres documents relatius a la filiació. Les dades 
d’identificació o filiació per a l’alumnat estranger podran acreditar-se amb el document 
d’identitat, el passaport o el llibre de família del país d’origen. 

• Original i fotocòpia del DNI del pare, mare o tutor/a, o de la targeta de residència on consta el NIE 
si es tracta de persones estrangeres 

• Original i fotocòpia del DNI de l’alumne/a, si en disposa. 

• Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual) de l’alumne/a. Si no se’n disposa el 
Departament d’Ensenyament consultarà el codi CIP de la targeta sanitària individual al CatSalut. 

 
  (Les fotocòpies en fulls separats i sense retallar) 
 
 
Documentació que han de presentar en el cas d’optar a la puntuació per a la baremació: 
 
• Quan el domicili que s’al�lega no coincideixi amb el del DNI o la Targeta de Residència on consta 

el NIE, certificat o volant municipal d’empadronament on apareguin tots els membres del nucli 
familiar. 

• Documentació acreditativa del lloc de treball aportant una còpia del contracte de treball o un 
certificat emès per a aquest efecte per l’empresa, si aquest és el que s’al�lega. Si es tracta d’un 
treballador autònom, còpia del formulari de la declaració censal (model 036). 

• Documentació acreditativa de les circumstàncies econòmiques, si s’al�leguen a efectes de barem. 
(Beneficiari de la prestació econòmica de renda mínima d’inserció) 

• Original i fotocòpia del certificat de disminució expedit pel Departament d’Acció Social i 
Ciutadania, de l’ICAM o pels organismes competents d’altres comunitats autònomes, si s’al�lega 
aquesta circumstància. 

• Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa vigent o de família monoparental, si aquest és 
el que s’al�lega. 

• Certificat mèdic oficial que acrediti que l’alumne/a pateix una malaltia crònica que afecti el seu 
sistema digestiu, endocrí o metabòlic i que exigeixi una dieta complexa que condiciona de 
manera determinant el seu estat de salut. 

 
Àrea d’influència o de proximitat 

La proximitat del domicili al centre és un dels criteris generals que es tenen en compte per establir un 
ordre de prioritat en l’accés.  

Cada centre educatiu disposa del mapa de la seva àrea d’influència. 

 


