PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ ALS CENTRES D'EDUCACIÓ INFANTIL,
PRIMÀRIA i SECUNDÀRIA.
PREINSCRIPCIÓ
La preinscripció serveix per sol·licitar plaça a qualsevol centre finançat amb fons
públic (públic o privat concertat). És el tràmit obligatori previ a la matriculació.
Tota la informació que us donem en aquesta pàgina web ha estat extreta de la
RESOLUCIÓ ENS/260/2014, de 7 de febrer, en cas d’error o contradicció sempre té
validesa
la
dita
resolució.
La
podeu
consultar
a www.gencat.cat

CALENDARI 2014-15
Presentació de l'oferta inicial: del 4 a l'11 de març
Presentació de sol·licituds: de l'11 al 21 de març
Publicació de les llistes baremades provisionals: 1 d'abril
Reclamació al barem: 2, 3 i 4 d'abril
Sorteig: 2 d'abril a les 11h al Dep. Ensenyament Barcelona.
Publicació de l'oferta definitiva: 6 de maig
Publicació de les llistes d'admesos: 15 de maig
Matriculació: de l'10 al 13 de juny (Infantil, primària i 1r ESO) del 23 al 27 de juny (2n, 3r i 4t
d'ESO)

CRITERIS D’ADMISSIÓ DE L’ALUMNAT I BAREM A APLICAR
CURS 2014-15
Criteris de prioritat i barem
Quan el nombre de sol·licituds d'admissió és superior a l'oferta de places s'apliquen
per ordre:



els criteris generals
els criteris complementaris.

Aquests criteris i un barem de valoració permeten atorgar una puntuació a cada
sol·licitud i ordenar-les. Les sol·licituds que després d'aplicar aquests criteris encara
tenen la mateixa puntuació s'ordenen a partir del número de desempat que s'obté
per sorteig.
CRITERIS GENERALS
1.-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 públic quan la germana o el
germà està escolaritzat en un altre centre públic amb el qual hi ha una relació
d'adscripció.

2.-Proximitat del domicili de l'alumne o l'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 a l'àrea de proximitat del centre: 30 punts.

Quan a instància del pare o la mare, el tutor o la tutora, guardador o guardadora de
fet es pren en consideració, en lloc del domicili habitual, l'adreça del lloc de treball,
i aquesta és dins l'àrea de proximitat del centre: 20 punts.

Quan el domicili habitual és al mateix municipi del centre sol·licitat en primer lloc,
però no a la seva àrea de proximitat: 10 punts.

3.-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.

4.-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

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

2.-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.

3.-Pel fet que el pare o mare, tutor/a o un germà/na de l'alumne/a hagin estat

escolaritzats en ensenyaments declarats actualment gratuïts i universals al centre
per al qual es presenta la sol·licitud: 5 punts

*(“S'entén que un pare o tutor legal hi treballa quan en el moment de presentar la
sol·licitud de preinscripció exerceix en el centre una activitat continuada emparada
amb un contracte laboral o administratiu amb el titular del centre”)

QUINA DOCUMENTACIÓ CAL PRESENTAR PER FER LA PREINSCRIPCIÓ
CURS 2013-2014
Juntament amb la sol·licitud de preinscripció, o durant el termini establert per fer-la
(de l'11 al 22 de març), cal presentar la documentació.
Els documents de l'apartat A, els ha de presentar tothom, i els documents de
l'apartat B, només per al criteri o els criteris al·legats a la sol·licitud.
A. Documentació que ha de presentar tothom





Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la
filiació. (Si l'infant està en situació d'acolliment, la resolució del Departament
d'Acció Social i Família.)
Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant 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 en cas que sigui major de 14 anys,
o tingui DNI tot i ser menor de 14 anys.
Original i fotocòpia de la targeta sanitària individual (TSI) de l'alumne o
l'alumna. Si no la té, el Departament d'Ensenyament consulta el codi
d'identificació personal al CatSalut.

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.
B. Documentació acreditativa dels diferents criteris de baremació
(Només s'ha de presentar per al criteri o els criteris al·legats a la sol·licitud)
Renda anual de la unitat familiar


Documentació que acrediti la prestació econòmica de la renda mínima
d'inserció. Documentació de la PIRMI.

Proximitat del domicili de l'alumne o l'alumna o proximitat del lloc de
treball de la persona sol·licitant


Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de
residència on consta el NIE en el cas de persones estrangeres. Quan el
domicili habitual al·legat no coincideix amb el del DNI de la persona
sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE: certificat de
convivència de l'alumne o l'alumna, on ha de constar que conviu amb la
persona sol·licitant.




Quan per aquest criteri es consideri el domicili del lloc de treball: còpia del
contracte laboral o d'un certificat emès a aquest efecte per l'empresa.
En cas d'autonoms es tindrà en compte el domicili acreditat a l'agència
tributària (model 036).

Existència de germanes o germans escolaritzats al centre educatiu o de
pares o tutors legals que hi treballen






No cal presentar cap document, perquè el centre comprova directament
aquestes circumstàncies.
S'entén que un alumne o una alumna té germanes o germans escolaritzats
al centre quan aquests ho estan en el moment de presentar la sol·licitud de
preinscripció.
S'entén que un pare, una mare o un tutor o una tutora legal treballa al
centre quan, en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció
exerceix al centre una activitat continuada amb una jornada mínima de 10
hores setmanals, amb un nomenament d'interinatge o substitució o amb un
contracte laboral o administratiu.
Si s'al·lega que la germana o el germà està escolaritzat en un altre centre
públic amb el qual hi ha una relació d'adscripció, cal presentar un certificat
del centre on està escolaritzat.

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



Original i fotocòpia del certificat de discapacitat de la persona que tingui
aquesta condició, emès pel Departament de Benestar Social i Família.
També s'admeten els certificats de discapacitat emesos per l'Institut Català
d'Avaluacions Mèdiques (ICAM) o pels organismes competents d'altres
comunitats autònomes. En tot cas, cal acreditar una discapacitat igual o
superior al 33%.

Es consideren afectades per una discapacitat igual o superior al 33% les persones
que tenen reconeguda per la Seguretat Social una pensió d'incapacitat permanent
de grau total, absoluta o gran invalidesa i les de les classes passives que tenen
reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al
servei o inutilitat.
Condició legal de família nombrosa o monoparental


Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent.

Malaltia crònica de l'alumne o l'alumna que afecti el sistema digestiu,
endocrí o metabòlic


Informe emès per un metge o una metgessa del sistema públic de salut o
certificat mèdic oficial amb signatura legalitzada pel col·legi de metges de la
demarcació, en què s'indiqui expressament que l'alumne o l'alumna té
diagnosticada una malaltia crònica (inclosa la celiaquia) que afecta el seu
sistema digestiu, endocrí o metabòlic, i s'hi especifiqui de quina malaltia es
tracta.

LLOCS DE PRESENTACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ
La sol·licitud es formalitza mitjançant el formulari
Departament d’Ensenyament, als centres educatius

disponible

al

web

del

El formulari i la documentació s'han de presentar preferentment al centre demanat
en primer lloc.
També es poden presentar, a l'ajuntament corresponent, als serveis territorials o a
les oficines gestores del Departament d'Educació.
La sol·licitud d’admissió també es pot fer mitjançant el formulari en suport
informàtic disponible al web del Departament d’Ensenyament. En aquest supòsit,
cal finalitzar el tràmit amb la presentació, en el termini establert i preferentment al
centre demanat en primera opció, de la sol·licitud impresa i signada junt amb la
documentació oportuna.
MATRICULACIÓ
La matrícula de l’alumnat admès es formalitzarà en les dates que s’estableixen.
L’alumnat que no formalitzi la matrícula en el període establert es considerarà que
renuncia a la plaça adjudicada.

