
 

 
 

Curs 2015-16 

 

Calendari de preinscripció i matrícula 

 

 

 

 

Segon cicle d'educació infantil i ensenyament obligatori 

 

 

 Dates 

Difusió de l'oferta 4 al 10 de març 

Presentació de sol·licituds 

La tramesa de sol·licituds per Internet es pot fer fins a les 24 h del 

dia 16 de març 

10 al 17 de març 

Publicació de les llistes amb la puntuació provisional 27 de març 

Sorteig públic per l’ordenació de sol·licituds 7 d’abril (11h) 

Reclamacions 7 al 9 d’abril 

Publicació de les llistes amb la puntuació definitiva 14 d’abril 

 

Publicació de la oferta final 5 de maig  

Publicació de les llistes de l’alumnat admès 12 de maig 

 

Període de matriculació 8 al 12 de juny 

 



 

 
 

Criteris de prioritat en l’admissió d’alumnat 

 

 

CRITERIS GENERALS: 

 

 Existència de germanes o germans escolaritzats al centre o de pares, mares o 

tutors legals que hi treballen 

 

Quan l’alumne o alumna té germanes o germans escolaritzats al centre o pares, mares o 

tutors legals que hi treballen en el moment en què es presenta la preinscripció: 40 

punts. 

 

- Aquest criteri és aplicable a infants i joves en situació d'acolliment familiar. 

- La puntuació també s’aplica per accedir a un centre quan la germana o el germà està 

escolaritzat en un altre centre amb el qual hi ha una relació d’adscripció. 

 

 Proximitat del domicili de l’alumne o alumna al centre o proximitat del lloc de 

treball del pare, la mare, el tutor o la tutora, guardador o guardadora de fet 

 

Quan el domicili habitual és al mateix municipi del centre: 30 punts. 

 

Quan a instància de la persona sol·licitant es prengui en consideració l'adreça del lloc de 

treball del pare, la mare, el tutor o la tutora, el guardador o la guardadora de fet, i 

aquest és dins l'àrea d'influència del centre: 20 punts. 

 

 Renda anual de la unitat familiar 

 

Quan el pare o la mare, el tutor o la tutora, siguin beneficiaris de l’ajut de la renda 

mínima d’inserció: 10 punts. 

 

 Discapacitat de l’alumne o l'alumna, el pare, la mare, germanes o germans 

 

Quan l’alumne o l'alumna, el pare, la mare, el tutor o la tutora, un germà o una 

germana de l’alumne o l'alumna acredita una discapacitat igual o superior al 33%:   10 

punts. 

 

 

CRITERIS COMPLEMENTARIS: 

 

 Família nombrosa o monoparental 

Pel fet de formar part d'una família nombrosa o monoparental: 15 punts. 

 

 Malaltia crònica de l'alumne o l'alumna 

Pel fet que l’alumne o l’alumna tingui una malaltia crònica (inclosa la celiaquia) que 

afecti el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic: 10 punts. 

 

 Pare, mare, tutors o germans de l’alumne/a escolaritzat al centre sol·licitat en primer 

lloc: 5 punts 



 

 
 

Documentació per a la preinscripció  

 

 

El full de preinscripció s'ha de retornar a l'escola dins del termini de la presentació de 

sol·licituds. 

A l’hora de lliurar la preinscripció, cal que vagi acompanyada de la documentació següent: 

 Fotocòpia i original del Llibre de Família.  

 Fotocòpia i original del D.N.I. de la persona sol·licitant (pare, mare o tutors legals).  

 Fotocòpia i original de la targeta sanitària individual (TSI) de l’alumne/a. 

 

Altres documents per acreditar els aspectes indicats per al barem: 

 Quan el domicili habitual que s'al·lega no coincideix amb el del DNI, certificat o volant 

municipal de convivència de l'alumne o alumna, on ha de constar que conviu amb la 

persona sol·licitant. 

 La proximitat del domicili, quan es tingui present el lloc de treball, s’acreditarà 

mitjançant l’aportació d’una còpia del contracte laboral o d’un certificat emès a l’efecte 

per l’empresa. 

 Documentació acreditativa de rendes familiars. A presentar únicament en el cas que 

s'al·legui ser beneficiari de la prestació econòmica de la renda mínima d’inserció. 

 Documentació acreditativa, original i fotocòpia, de discapacitat de l’alumne/a, pares o 

germans del Departament de Benestar Social i Família. A presentar únicament en el cas 

que s’al·legui alguna discapacitat. 

 Fotocòpia i original del carnet de família nombrosa o monoparental vigent, si s'al·lega 

aquesta condició. 

 Informe emès per un metge o metgessa del sistema públic de salut o certificat mèdic 

oficial, acreditatiu de malaltia crònica de l’alumne/a (sistema digestiu, endocrí o 

metabòlic). A presentar únicament en el cas que s’al·legui alguna malaltia. 

 

Cal tenir en compte que la sol·licitud de preinscripció es presentarà al centre demanat en 

primer lloc. Les sol·licituds només s'hauran de presentar en un sol centre, la presentació de 

sol·licituds d'admissió en més d'un centre comportarà la pèrdua dels drets d'opció del 

sol·licitant. 

NO S'ACCEPTARÀ CAP PREINSCRIPCIÓ SENSE TOTA LA DOCUMENTACIÓ 

      En el tauler d'anuncis del col·legi estan exposades les vacants de cada curs, així com el 

calendari i la informació general del procés de matriculació.   



 

 
 

Codis dels centre educatius 

 

 

CENTRES CONCERTATS 

 

CODI DEL CENTRE NOM DEL CENTRE 

0 8 0 2 8 6 5 5 LA INMACULADA 

0 8 0 3 2 0 6 3 SALESIANS SANT VICENÇ DELS HORTS 

0 8 0 2 8 6 3 1 COL·LEGI SANT VICENÇ 

 

 

CENTRES PÚBLICS DE PRIMÀRIA 

 

CODI DEL CENTRE 
NOM DEL CENTRE 

0 
8 0 3 6 3 8 1 ESCOLA MARE DE DÉU DEL ROCIO 

0 
8 0 2 8 6 6 7 ESCOLA JOAN JUNCADELLA 

0 
8 0 3 8 2 8 4 ESCOLA LA GUÀRDIA 

0 
8 0 2 8 5 9 1 ESCOLA LA VINYALA 

0 
8 0 4 1 1 3 1 ESCOLA SANT ANTONI 

0 
8 0 2 8 5 8 8 ESCOLA SANT JORDI 

0 
8 0 3 5 3 5 0 ESCOLA SANT JOSEP 

 

 

 

CENTRES PÚBLICS DE SECUNDÀRIA 

 

CODI DEL CENTRE NOM DEL CENTRE 

0 8 0 3 4 0 1 1 INSTITUT FREDERIC MOMPOU 

0 8 0 5 3 3 4 0 INSTITUT GABRIELA MISTRAL 

 

 

 

 


