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  CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ CURS 2017-2018 
 

PERÍODE DE  PREINSCRIPCIÓ 

 

     HORARI:  
 

PERÍODE DE  MATRICULACIÓ 

 

En el moment de fer la matrícula recordeu que heu de portar 4 fotografies (mida carnet). 

Els alumnes que no formalitzin la matrícula en el període establert es considerarà que 
renuncien a la plaça  

     HORARI:  

 
 

Fins el 7 de setembre de 2017, si es produeix una vacant al centre, s’oferirà aquesta, 
seguint l’ordre de la llista d’espera. 

CODIS DE CENTRES: 

- 20 de març............................ Publicació de l’Oferta. 

- 23 de març al 4 d’abril......... Presentació de sol·licituds. 

(Les sol·licituds per Internet es pot fer fins el dia 3 i han de presentar la documentació en el termini 
establert ) 

- 24 d’abril (a Barberà és festa 
local) es penjarà el 25............. Llistes amb el barem provisional. 

- 25 al 27 d’abril...................... Reclamacions. 

- 3 de maig .............................. Llistes amb el barem un cop resoltes les reclamacions. 

- 4 de maig.............................. Sorteig del número per al desempat. 

- 8 de maig.............................. Publicació de les llistes ordenades definitives. 

- 30 de maig............................ Publicació de l’oferta definitiva. 

- 2 de juny............................... Publicació de les llistes d’admesos. 

Matí: De 9 a 11 h. Tarda: De 15 a 16 h. 

- 12 al 16 de juny................... Període de matriculació. 

Dilluns 12 Dimarts 13 Dimecres 14 Dijous 15 Divendres 16 

9-11 9-11 9-11 9-11 9-13 

08028229 Escola Elisa Badia 08028254 Escola Can Llobet 

08033602 Escola Can Serra 08041210 Escola del Bosc 

08067582 Escola Marta Mata 08061142 Escola Miquel Martí i Pol 

08039641 Escola Pablo Picasso   
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BAREMS D’ADMISSIÓ D’ALUMNES 

 

 

 

CRITERIS GENERALS 

GERMANS AL CENTRE PUNTUACIÓ 

Quan l’alumne tingui germans matriculats al centre en el curs 2016-2017 o 
quan el pare, mare o tutor legal treballin al centre.................................................. 

40 

  

PROXIMITAT AL DOMICILI  

Proximitat del domicili de l’alumne al centre (s’entén com a domicili de 
l’alumne aquell de qui té la pàtria potestat)....................................................... 

30 

A instància dels pares o tutors, es prendrà en consideració, en lloc del 
domicili de  l’alumne , el  domicili  de  treball del  pare, la  mare  o tutor, 
sempre que estigui situat en el territori d’influència del centre.......................... 

20 

Si el domicili és al mateix municipi on és ubicat el centre, però no en l’àrea 
de proximitat del centre...................................................................................... 

10 

  

RENDA FAMILIAR  

Quan els pares, mares o tutors de l’alumne siguin beneficiaris de l’ajut de la 
renda mínima d’inserció.................................................................................... 

10 

  

DISCAPACITAT  

Quan l’alumne/a, el pare, la mare, el tutor o la tutora, un germà o una 
germana de l’alumne/a acreditin discapacitat de grau igual o superior a 33% 

10 

  

CRITERIS COMPLEMENTARIS 

FAMÍLIA NOMBROSA O MONOPARENTAL  

Per formar part de família nombrosa o monoparental...................................... 15 
  

MALALTIA CRÒNICA  

Quan l’alumne/a tingui una malaltia crònica que li afecti el sistema digestiu, 
endocrí o metabòlic,inclosos els celíacs ......................................................... 

10 

  
Quan el pare, la mare, els tutors o els germans han estat escolaritzats, en 
ensenyaments declarats actualment gratuïts i universals, al centre sol·licitat. 

5 

 

 
Si malgrat aquesta aplicació persisteix l’empat, es procedirà a efectuar l’ordenació de les 
sol·licituds per sorteig públic, el dia 4 de maig als serveis centrals del Departament 
d’Ensenyament, i se’n donarà publicitat al tauler d’anuncis del centre.    
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DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR 
 

 

- Sol·licitud que facilitarà el centre. 

- Original i fotocòpies  de  les  pàgines  del  llibre de  família  on hi constin les  dades dels  

pares i del fill/-a  que es vol preinscriure. 

- Original i fotocòpia DNI o NIE del pare i la mare o tutors. 

- Original i fotocòpia carnet de vacunacions. Quan no disposin del carnet de vacunacions, 

hauran de presentar un certificat mèdic oficial on figurin les  dosis de vacuna rebudes 

amb les dates corresponents. 

- Original i fotocòpia de la targeta sanitària individual (TSI) de l’alumne/a. 
 
 

DOCUMENTACIÓ A EFECTES DE BAREM 

 

 

 

- Quan el domicili que s’al·lega no coincideixi amb el DNI, certificat o volant municipal de 

convivència de l’alumne/a, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant. En el 

moment de la matriculació s’haurà de portar el DNI ja renovat amb l’adreça correcta.  

- Quan per aquest criteri es consideri el domicili del 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. 

- Original i fotocòpia del Carnet de família nombrosa o monoparental vigent. 

- Documentació acreditativa de les circumstàncies econòmiques, si s’al·leguen a efectes 

de barem. (Beneficiari/ària de la prestació econòmica de renda mínima d’inserció – 

PIRMI). 

- Original i fotocòpia del certificat de discapacitat (igual o superior a 33%) emès pel 

Departament de Benestar Social i Família. Els pensionistes de la Seguretat Social que 

tinguin reconeguda una pensió d’incapacitat permanent de grau total, absoluta o de gran 

invalidesa i els de les classes passives que tinguin reconeguda una pensió de jubilació o 

de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat. 

- Si s’al·lega malaltia crònica de l’alumne/a, informe emès per un metge o metgessa del 

sistema públic de salut o certificat mèdic oficial amb signatura legalitzada pel col·legi de 

metges de la demarcació corresponent, en què s’indiqui que l’alumne/a té diagnosticada 

una malaltia crònica que afecta el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els 

celíacs, i s’hi especifiqui quina malaltia es tracta.  

- El pare, la mare, els tutors o els germans que han estudiat al centre, han de facilitar les 
seves dades per fer la comprovació.   

 

 

          Març 2017                                                                                       LA DIRECCIÓ   


