Centre concertat per la Generalitat de Catalunya

PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ – ESO – CURS 2022-2023
del 09 al 21 de març de 2022

DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA:
❑
La sol·licitud de preinscripció, s’ha de fer online, directament a l’enllaç del
Departament d’Educació.
https://preinscripcio.gencat.cat/ca/inici/
❑
Per accedir a la PREINSCRIPCIÓ, s’ha de fer amb el certificat digital del pare o
mare i on diu “Nom del Sol·licitant” s’ha de posar el nom de l’alumne/a.
❑
La documentació que caldrà adjuntar a la sol·licitud serà la que es requereixi a
la família en funció de la situació particular de la mateixa i aquesta documentació:
o SEMPRE s’adjuntarà com un fitxer escanejat
o No es lliurarà en paper ni s’enviarà per correu electrònic al centre
o Tota documentació que no vagi adjunta a la sol·licitud de preinscripció no
es validarà ni es tindrà en compte de cara a la seva baremació o validació.
❑

El Departament d’Educació no permet recollir documentació en paper.

❑
Si no disposes de dispositiu informàtic a casa, a l’escola n’hi haurà un a
disposició de les famílies per a realitzar els tràmits de preinscripció amb CITA
PRÈVIA, trucant al 93 656 20 58.

Per qualsevol dubte truca a la secretaria de l’escola, 93 656 20 58
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PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ – ESO – 2022-2023
BAREMS D’ADMISSIÓ
Criteris PREFERENTS:
Procedència d’escola adscrita al centre

Prioritat
en
l’admissió

Criteris PRIORITARIS:
Existència de germans escolaritzats al centre
Quan l’alumne/a tingui un o més germans escolaritzats al centre. Aquest
criteri és aplicable a infants i joves en situació d'acolliment familiar.

50 punts

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:
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:

15 punts

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

Pares treballadors del centre:
Quan, el pare, la mare, el tutor o la tutora treballi en el centre de primera
opció (10h mínimes de contracte)

15 punts

10 punts

10 punts
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Part múltiple:
Quan l’alumne o l'alumna hagi nascut en un part múltiple

10 punts

Acolliment familiar:
Quan l’alumne o l'alumna es trobi en situació d’acolliment familiar

10 punts

Víctima de violència de gènere o terrorisme:
Segons l’article 23 de la llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre de
mesures de protecció integral contra la violència de gènere.

10 punts

PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ – ESO – 2022-2023
CALENDARI

●

Presentació de sol·licituds:

●

Del 09 de març al 21 de març

●

Publicació llistes amb barem:

●

21 d’abril

●

Reclamacions llistes del barem:

●

De 22 al 28 d’abril

●

Resolucions reclamacions:

●

Del 22 al 29 d’abril

● Publicació llistes resoltes les
reclamacions:

●

3 de maig

● Publicació llistes ordenades

●

9 de maig

● Ampliació peticions per aquells que
necessiten assignació d’ofici i no
s’han assignat per petició original

●

Del 27 de maig a l’1 de juny

●

Publicació llistes d’admesos:

●

10 de juny

●

Dates matriculació

● Del 21 al 29 de juny

NOTA: És important consultar les LLISTES BAREMADES el dia 21 d’abril, a fi de
comprovar que totes les dades i punts de baremació han estat aplicats
correctament per poder fer la corresponent reclamació, si s’escau, en els dies
corresponents.

