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Hola famílies,  

Ja s’acosta el període de preinscripció i des de l’escola us enviem la informació necessària 

per tal que els fills/es  es puguin preinscriure a l'educació infantil (P3). 

 

Cal que aneu a la web del departament i podeu descarregar el formulari de sol·licitud 

(pdf). Aquesta es pot omplir a mà o bé amb suport informàtic. Encara que les dades 

s’hagin enviat en línia, perquè el tràmit tingui efecte, cal imprimir, signar i presentar el 

formulari (acompanyat de la documentació) al centre demanat en primer lloc. L’equip 

directiu està a la vostra disposició per qualsevol dubte. 

 

L’horari d’atenció serà: dimarts  de 9h a 11h del matí i de 15h a 16:00h. 

Sempre podeu trucar-nos al telèfon:  93.808.40.33 o escriure’ns un correu a l’adreça: 

a8016136@xtec.cat 

 

 

L’escola farà una reunió  al mes de juny-juliol amb les famílies matriculades, d’aquesta 

manera ja coneixereu l’aula, la mestra i el funcionament.  

 

 

 

Atentament, 

Equip Directiu 
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PREINSCRIPCIÓ CURS 2018- 2019 

CALENDARI: 

 Publicació de l'oferta de places: 9 d’abril de 2018. 

 Preinscripció:   

o Presentació de sol·licituds: del 13 d’abril  al 24 d’abril del 2018, ambdós 
inclosos. 

 Publicació de les llistes de sol·licituds amb la puntuació provisional: 3 de maig de 
2018. 

 Presentació de reclamacions: del 4 al 8 de maig de 2018. 

 Publicació de llistes amb el barem definitiu un cop resoltes les reclamacions: 10 de 
maig de 2018 

 Sorteig públic per determinar l'ordenació de sol·licituds: 11de maig de 2018 , als 
serveis centrals del Departament d'Ensenyament. 

 Publicació de les llistes de sol·licituds amb la puntuació definitiva: 15 de maig de 
2018. 

 Publicació de l'oferta final:11 de juny de 2018. 

 Publicació de les llistes d'alumnes admesos: 12 de juny de 2018. 

 Matrícula:  del 21 al 27 de juny de 2018, ambdós inclosos 
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DOCUMENTACIÓ I CRITERIS DE PRIORITAT 
 
 
a) Documentació identificativa (s'ha de presentar en tots els casos) 

 
 Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l'alumne/a 

està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Benestar Social i 
Família. 

 Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a o guardador/a de 
fet) o de la targeta de residència on consta el NIE si es tracta de persones estrangeres. 

 Original i fotocòpia del DNI de l’alumne o alumna  si en té. 
 Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual). Si no se'n disposa el Departament 

d'Ensenyament consultarà el codi CIP de la targeta sanitària individual al CatSalut. 
 Segons pertoqui, cal presentar la documentació acreditativa dels criteris al·legats 
 Fotocòpia del llibre de vacunes 
 1 foto tamany carnet 

 
 
b) Criteris generals 

 
 Germans escolaritzats al centre o pares o tutors legals que hi treballin. 
 Proximitat del domicili habitual de l'alumne o alumna al centre o proximitat del lloc de treball del 

pare, la mare, tutor o tutora, guardador o guardadora de fet. 
 Renda anual de la unitat familiar. 
 Discapacitat de l'alumne o alumna, pare, mare o germans. 

 
 
c) Criteris complementaris 
 

 Si l'alumne o l'alumna forma part de família nombrosa o monoparental 
 Si l'alumne o alumna té una malaltia crònica que afecta el seu sistema digestiu, endocrí o 

metabòlic, inclosos els celíacs. 
 Si el pare, la mare, els tutors o els germans han estat escolaritzats, en ensenyaments declarats 

actualment gratuïts i universals, al centre per al qual es presenta la sol·licitud. 
 

Tota la informació a la web de la Generalitat de Catalunya: www.gencat.cat 

 

 

http://www.gencat.cat/

