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           QUÈ HE DE FER PER PREINSCRIURE AL MEU/VA FILL/A? 
 

• Trucar al centre per demanar dia/hora per fer l’entrevista. 

 
• Omplir la sol·licitud de preinscripció: disponible al centre o al web de la Generalitat. 

També es pot fer el tràmit online. 

 

• És important posar en ordre de prioritat el major nombre d’escoles possibles, posant 

l’escola que més ens agrada en primera opció. 

 

• Preparar la documentació necessària (original i fotocòpia): 
           - Llibre de família. 

           - DNI, NIE o passaport del pare o mare sol·licitant. 

           - DNI de l’alumne/a (en el cas de que el tingui). 

          - En el cas de que s’al·leguin criteris de prioritat, cal presentar la documentació 

necessària. 

 

• Venir a l’entrevista amb el seu fill/a, portar la sol·licitud de preinscripció i la 

documentació. 

 

              DATES IMPORTANTS 

 
Presentació de sol·licituds 29 de març al 9 d’abril 

Llistes amb barem provisional 26 d’abril 
Reclamacions  29 d’abril al 3 de maig 

Llistes amb barem definitiu 8 de maig 

Sorteig 9 de maig 

Llistes ordenades definitiva 14 de maig 
Publicació llistes d'admesos 12 de juny 

Matriculació 20 al 26 de juny 

 

 

 

 

PREINSCRIPCIÓ  
DEL 

29 DE MARÇ AL  
9 D’ABRIL   
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  Original i fotocòpia targeta  o certificat discapacitat 

  Original i fotocòpia carnet família numerosa o monoparental vigent 

 
 CRITERIS DE PRIORITAT 

 
 

CRITERIS GENERALS 

A) Existència de germans escolaritzats al centre o pares que treballin__________________ 40 pts 

No cal documentació 

 

B) Proximitat del domicili o del lloc de treball del pare 

                                                                                   àrea influència____________________ 30 pts 

                                                                                   lloc treball àrea influència___________ 20 pts 

                                                                                   mateix municipì___________________ 10 pts 

DNI/Volant convivència + DNI renovat/ còpia contracte treballi 

 

C) Renda Garantida de ciutadania _____________________________________________ 10 pts 

 Documentació acreditativa de ser beneficiari 

 

D) Discapacitat alumne, pares o germans igual o superior 33%_______________________ 10 pts 

 

 

CRITERIS COPLEMENTARIS 

A) Família numerosa o monoparental___________________________________________ 15 pts 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


