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1. CALENDARI 

DATA ACCIÓ ETAPA 
27 de març de 2019 Publicació oferta inicial TOTES 
29 de març al 9 d’abril de 2019 Presentació de sol·licituds (ambdós inclosos) TOTES 
26 d’abril de 2019 Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional TOTES 
29 d’abril al 3 de maig de 2019 Termini per presentar reclamacions, si cal, a la 

puntuació provisional (ambdós inclosos) 
TOTES 

8 de maig de 2019 Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes 
les reclamacions 

TOTES 

9 de maig de 2019 Sorteig del número de desempat TOTES 
14 de maig de 2019 Llista ordenada definitiva TOTES 
30 de maig a 3 de juny de 2019 Ampliació de peticions per a les sol·licituds de 

preinscripció sense assignació (assignació d’ofici) 
TOTES 

11 de juny de 2019 Publicació de l’oferta final TOTES 
12 de juny de 2019 Llistes d’alumnes admesos (i llistes d’espera, si escau) TOTES 
20 al 26 de juny de 2019 Matrícula. Alumnes preinscrits amb plaça assignada a 

segon cicle d’educació infantil, educació primària i 
primer curs d’ESO (ambdós inclosos) 

Infantil, 
Primària i 1r 
d’ESO 

27 de juny al 3 de juliol de 2019 Matrícula. Alumnes preinscrits amb plaça assignada a 
2n, 3r i 4t d’ESO (ambdós inclosos) 

2n, 3r i 4t 
ESO 

1 d’octubre de 2019 Publicació de la llista d’alumnes matriculats al centre 
procedents del procés de preinscripció i admissió 

TOTES 

  
 
 

2. PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ 
DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR 

1. En tots els casos 
DOCUMENTS ETAPA 
• Número d’identificació de l’alumne RALC -a partir de P4- TOTES 
• Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació | 

Resolució d’acolliment 
TOTES 

• Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o 
guardador o guardadora de fet) o, si el sol·licitant és estranger, de la targeta de 
residència on consta el NIE o el passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, 
document d’identitat del país d’origen. 

TOTES 

• Original i fotocòpia del DNI de l’alumne o alumna en cas que sigui major de 14 
anys o tingui DNI tot i ésser menor de 14 anys. 

TOTES 

 
 



2. Documentació a presentar per als criteris de prioritat 
 

 CRITERIS DOCUMENTS ETAPA 
 CRITERIS ESPECÍFICS  
 • No hi ha criteris específics  De P3 a P5 
 • Estudis de música i dansa  Declaració en el moment de la 

matrícula 
ESO. Prioritat 

 • Programes esportius d’alt 
rendiment 

Certificat del Consell Català de 
l’Esport 

ESO. Prioritat 

    
 CRITERIS GENERALS PUNTS 

A • Germans escolaritzats al Centre 
• Pares o tutors legals treballant 

Centre 40 punts 

B • Proximitat del domicili àrea 
d’influència 

DNI 
Si no coincideix adreça: Renovar 
DNI ò document acreditatiu  

30 punts 

 • Adreça lloc de treball de pares, 
mare o responsable en àrea 
d’influència 

Certificat empresa o còpia 
contracte laboral o document 036 

20 punts 

 • Domicili en mateix municipi –no 
àrea d’influència 

DNI 
Si no coincideix adreça: Renovar 
DNI ò document acreditatiu 

10 punts 

C • Renda anual. Renda mínima 
d’inserció 

Documentació acreditativa 10 punts 

D • Discapacitat =>33% 
alumne/pare/mare 

Certificat de discapacitat de 
Benestar i família o altres 
organismes competents 

10 punts 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 CRITERIS COMPLEMENTARIS  
 • Família nombrosa 

• Família monoparental 
Document acreditatiu 
Original i fotocòpia 

15 punts 

 
  



 

3. PROCÉS DE MATRÍCULA 
 

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR 
A més a més dels sol·licitats en el procés de preinscripció: 
 

 DOCUMENTS ETAPA 
 • Fotocòpia del carnet de vacunes. Dates i dosis corresponents 

• Si no ha estat vacunat, document certificat acreditatiu 
TOTES 

 • Original i fotocòpia del DNI de la persona que sol·licita –pare, mare, 
responsable- si no estava actualitzat en el seu moment 

• Original i fotocòpia del DNI de l’alumne – si no estava actualitzat en 
el seu moment 

TOTES 

 • Full de confirmació de matrícula emès pel Col·legi per a alumnes 
propis  

TOTES 

 • Documentació de:  
• Caràcter propi del Centre 
• Carta compromís educatiu 
• Document de tractament de dades 
• Drets d’imatge 
• Utilització d’eines digitals 

TOTES 
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