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FULL INFORMATIU PREINSCRIPCIÓ ESO CURS 2020/2021
FASES

DATES

Presentació de Preinscripcions

Del 23 de Març al’1d’Abril

Llistes amb el Barem Provisional
Període de Reclamacions
Llistes amb el Barem Definitiu
Sorteig del número de desempat
Llistes Ordenades Definitives
Període d'Ampliació de Peticions

22 d'Abril
Del 23 al 29 d’Abril
4 de Maig
5 de Maig
8 de Maig
Del 27 al 29 de Maig

Llistes d’Admesos i Llista d'Espera
Matriculació (1r ESO)
Matriculació o Confirmació plaça

9 de Juny
Del 16 al 22 de Juny
Del 25 de Juny l’1 de Juliol

(per a les preinscripcions que no han estat assignades)

Accés online per als sol·licitants

(2n, 3r i 4t d'ESO)
Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per alumne/a, la presentació de sol·licituds en
més d'un centre, comportarà la pèrdua dels drets d'opció del sol·licitant.
Teniu tota la informació al web http://www.gencat.cat/preinscripcio
DOCUMENTACIÓ PER FER LA PREINSCRIPCIÓ








Full de sol·licitud.
Original i fotocòpia de Llibre de Família
(full on conten els pares i l’alumne/a).
Original i fotocòpia del DNI del pare,
mare o tutor, passaport o targeta de
residència on consta el NIE, si es tracta
de persones estrangeres.
Original i fotocòpia del DNI de
l'alumne/a (obligatori si és major de 14
anys).
Original i fotocòpia de la TIS (Targeta
Sanitària Individual) de l'alumne/a.
Documentació acreditativa del
domicili familiar (padró municipal, si
l'adreça no coincideix amb la del DNI).

DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Documentació acreditativa de ser
beneficiari/ària de la prestació
econòmica de la renda garantida de
ciutadania.

Original i fotocòpia del Certificat de
Discapacitat igual o superior al 33%.

Original i fotocòpia del Carnet vigent
de Família Nombrosa o Monoparental.

BAREMS D'ADMISSIÓ
CRITERI ESPECÍFIC

E

Té preferència l’alumnat que procedeixi dels centres i
ensenyaments que hi són adscrits.
CRITERIS GENERALS
 Existència de germans escolaritzats al centre o pares
o tutors que hi treballen:
40 punts
 Proximitat del domicili:
- Domicili familiar dins de l'àrea d'influència:
30 punts
- Treball dins de l'àrea d'influència:
20 punts
- Domicili familiar al mateix municipi del centre: 10 punts
(Per aquest criteri no es pot acumular més d’una
puntuació, malgrat es doni més d’un dels casos)
 Renda anual de la unitat familiar, quan el
pare/mare/tutor són beneficiaris de la renda
garantida de ciutadania:
10 punts
 Quan l'alumne/a o pares o germans acreditin
Discapacitat de grau igual o superior al 33%: 10 punts
CRITERI COMPLEMENTARI
 Família Nombrosa o Monoparental:

15 punts

L'horari de lliurament de preinscripcions a Secretaria serà: Matins de 10h a 13h. Tardes de 15h a 16h.
(El divendres a la tarda la Secretaria romandrà tancada).

