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PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ 
Ed. Infantil, Primària i 1r ESO  2018-2019 

Presentació de sol·licituds de Preinscripció    → Del 13 al 24 d’abril 
Tramesa de sol·licituds per Internet es pot fer   → Fins les 24 h. del dia 23 d’abril 

Publicació oferta inicial 9 d’abril 

Publicació llistes provisionals (càlcul punts) 3 de maig 

Sorteig 11 de maig 

Reclamacions a les llistes del barem Del 4 al 8 de maig 

Llista resoltes les reclamacions 10 de maig 

Publicació oferta definitiva 11 de juny 

Publicació llistes d’admesos 12 de juny 

 

**Ajut Menjador “maig 2018”: En aquest mes podreu demanar-la al vostre centre 
d’atenció ciutadana; esteu pendents del taulell d’anuncis de l’escola, penjarem la 
informació necessària. 
 

Període de matriculació Del 21 al 27 de  juny 
        

CRITERIS D’ADMISSIÓ (Punts) D’ALUMNES I BAREM A APLICAR 
 

CRITERIS GENERALS 

Existència de germans a l’escola o existència de pares o tutors legals que treballin a 
l’Escola Gaudí o a l’Institut Agustí Serra i Fontanet, en el moment què es presenta la 
Preinscripció 

40 punts 

Proximitat del domicili de l’alumne a l’escola i els 3 centres públics i els 3 centres 
concertats més propers al domicili, siguin o no de la seva zona. 

30 punts 

Lloc de treball del pare, mare o tutor 20 punts 

Renda anual de la unitat familiar. Renda mínima d’inserció 10 punts 

Discapacitat igual o superior al 33 % de l’alumne/a, pare/mare o germans/nes 10 punts 

Domicili a  Sabadell 10 punts 

CRITERIS  COMPLEMENTARIS 

Per formar part de família nombrosa o monoparental 15 punts 

Malaltia crònica aparell digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos el celíacs 10 punts 

Condició d’ex-alumne del centre de la/del mare/pare, tutor/a, germà/na al centre 
sol·licitant 

  5 punts 

 

1. La tramesa telemàtica de la sol·licitud genera un resguard que cal imprimir i signar. Després 
s’adjuntarà la documentació demanada i es presentarà al centre demanat en primer lloc fins al 24 d’abril. 
Si es presenta acabat el període de preinscripció, serà una sol·licitud fora de termini. 
2. Si, després de l’aplicació dels criteris de prioritat anteriorment esmentats, subsisteix la situació 
d’empat, l’ordenació de les sol·licituds afectades es farà per sorteig públic, d’acord amb el procediment 
establert pel Departament d’Ensenyament. 
3. Tots els criteris d’admissió s’han de justificar documentalment amb original i fotocòpia. 

 
→>>>→>>>→    Informació addicional per darrere       →>>>→>>>→
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Documentació a presentar: Original i fotocòpia 

 Llibre de família (pares i fill/a) o altres documents relatius a la filiació. Les dades d’identificació o de filiació de 

l’alumnat estranger es poden acreditar amb el document d’identitat, el passaport o el llibre de família del país 
d’origen. 

 DNI/NIE del nen o nena (si es té) i del pare i de la  mare o tutors o guardador/a de fet (frontal i revers en una 

sola cara). O de la targeta de residència on consta el NIE si es tracta de persones estrangeres. 

 TSI (targeta sanitària individual). Si no se’n disposa el Departament d’Educació consultarà el codi CIP de la 

targeta sanitària individual al CatSalut. 

 Full de Vacunes del Carnet Sanitari del nen/a. 

Documentació  acreditativa dels diferents criteris de baremació (punts), que 
només s’ha de presentar si s’al·leguen: 

 Existència de germans/nes escolaritzats al centre educatiu (Escola Gaudí o Inst. Agustí Serra) o de pares/mares 
o tutors/tutores legals que hi treballen (més de 10 h. setmanals). S’ha de portar en cada cas el certificat 
pertinent, o el contracte de treball (feina). 

 Proximitat del domicili familiar o proximitat del domicili del lloc de treball 
Quan el domicili familiar no coincideix amb el del DNI o NIE, han de portar l’empadronament i el resguard de 
renovació del DNI o el Certificat de Convivència del pare o mare amb la criatura. En el cas de persones 
estrangeres, la comunicació amb registre d’entrada, del canvi de domicili a la delegació del Govern. 
En cas de proximitat del domicili de treball, portar un certificat de l’empresa o el contracte de treball acreditant-lo.  

 Condició de família nombrosa vigent o monoparental. Carnet o document que ho acrediti. 

 Renda mínima d’inserció (Pirmi): Presentar documentació acreditativa de ser beneficiari/ària (pare, mare o 
tutor/a) d’aquesta prestació. 

 Disminució o malaltia crònica de l’aparell digestiu endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs. Presentar informe del 
metge/ssa del sistema de salut públic o certificat mèdic oficial, especificant la malaltia. 

 Discapacitat de l’alumne/a, pare, mare, tutor/a o germans (= ó + 33%). S’admetran els certificats si són emesos 
per:  

1. Depart. D’Acció Social i Ciutadania.  
2. ICAM (Institut Català d’Avaluacions Mèdiques)  
3. Organismes competents d’altres comunitats autònomes. 

 Condició d’ex-alumne del centre de la mare, del pare, del tutor/a o d’un germà o germana, el centre consultarà 
l’historial acadèmic. 

 
Format de la documentació: 
 
Els documents originals han d’anar acompanyats de les seves fotocòpies i es tornaran al mateix 
moment de contrastar-los i validar-los. 

INFORMACIÓ  IMPORTANT! 

 S’informa a les famílies que només es pot realitzar una única sol·licitud de preinscripció 

a un centre (amb la inclusió de tots els centres desitjats per ordre de prioritat); no respectar 

aquesta norma suposa l’anul·lació dels punts de barem i anar a parar a la cua de les llistes 

del Departament d’Ensenyament. 

 La falsedat o frau en les dades comporta, d’acord amb la Resolució de preinscripció i 

matriculació del curs 2018-2019, la invalidació dels drets de prioritat que puguin 

correspondre. 

 Us atendrà Cristina Sandoval, l’administrativa de l’escola:  dilluns, dimecres i divendres  en 

horari d’escola. 


