Centre concertat per la Generalitat de Catalunya

PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ – ESO – CURS 2020-2021
DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR ESCANEJAT (Sol·licituds online
del 13 al 22 de maig) o PRESENCIAL DEL 19 AL 22 (cita prèvia)
DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA:
Cal presentar una única sol·licitud, al centre demanat en primer lloc o a les
Oficines Municipals d’Escolarització o a les Oficines d’Informació Escolar.
Còpia del llibre de família o documents relatius a la filiació. (Si l’infant està
en situació d’acolliment, la resolució del Departament de Benestar Social i
Família.)
Còpia del DNI, o de la targeta de residència on consta el NIE, del sol·licitant
(el pare, la mare o el tutor o la tutora).
Còpia de TSI (Targeta sanitària individual).
Còpia del DNI, passaport o altres documents d’identitat de l’alumne/a, si té
més de 14 anys.
Documentació acreditativa del lloc de treball, si aquest és el que s’al·lega a
efectes de proximitat.
Documentació acreditativa del domicili familiar que, si no és el que consta al
DNI de la persona sol·licitant, consistirà en la certificació o volant municipal de
convivència de l’alumne/a, on hi ha de constar que conviu amb la persona
sol·licitant, i el resguard de renovació del DNI per canvi de domicili. En el moment
de formalitzar la matrícula cal presentar el DNI renovat amb la nova adreça.

DOCUMENTACIÓ PER A BAREMACIÓ:
Còpia del carnet de família nombrosa, o carnet de família monoparental
vigent, si s’al·lega aquesta condició.
Documentació acreditativa de les circumstàncies econòmiques, si
s’al·leguen a efectes de barem. (Beneficiari/ària de la prestació econòmica de
renda garantida de ciutadania).
Còpia del certificat de disminució expedit pel Departament de d’Acció Social
i Ciutadania o certificats emesos per l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques
(ICAM), si s’al·lega aquesta circumstància.
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PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ – ESO – 2020-2021
BAREMS D’ADMISSIÓ
Criteris GENERALS:
Domicili situat en l’àrea territorial d’influència del centre sol·licitat en primer lloc
a) Quan el domicili habitual és a l’àrea de proximitat del centre:
30 punts
b) 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 familiar, 20 punts
l’adreça del lloc de treball, i aquesta és dins l’àrea de proximitat del centre:
c) Quan el domicili familiar és al mateix municipi del centre sol·licitat en
10 punts
primer lloc, però no en la seva àrea de proximitat:
Existència de germans escolaritzats al centre o pares o tutors que treballen al
centre
Quan l’alumne /a tingui un o més germans escolaritzats al centre o els
pares o tutors treballin al centre en el moment que es presenta la
40 punts
preinscripció:
Aquest criteri és aplicable a infants i joves en situació d'acolliment familiar.
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 garantida de ciutadania:
Discapacitat:
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

10 punts

Criteris COMPLEMENTARIS:
Família nombrosa o monoparental
Pel fet de formar part d'una família nombrosa o monoparental

15 punts

Criteris ESPECÍFICS:
Per cursar ensenyaments en el primer curs d’educació Secundària Obligatòria, en un
centre determinat, té preferència l’alumnat que procedeixi dels centres i ensenyaments
que hi són adscrits.

