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Procés de Preinscripció Curs 2015-2016
1.

El període de lliurament de sol·licituds és des del dia 10 al 17 de març de 2015 ambdós inclosos.
S’ha de presentar en el centre que s’hagi escollit en primera opció i únicament es pot presentar una
sol·licitud, en cas contrari la preinscripció serà anul·lada.

2. Cada sol·licitud s’haurà d’acompanyar dels següents documents:
-

-

Full de la sol·licitud de preinscripció degudament complimentat, (es pot recollir a la secretaria de
qualsevol centre). I també a través d’internet: http://www.gencat.cat\educacio
Fotocòpia i original del llibre de família sencer o documents relatius a la filiació.
4 fotografies carnet per a Educació infantil, i dues per a la Ed. primària.
Fotocòpia i original del DNI, passaport o altres documents d’identitat del pare, mare i/o tutor/a.
Fotocòpia i original de la targeta sanitària (Seg. Social o mútua).
Fotocòpia i original del carnet de vacunacions.
Fotocòpia i original de la documentació acreditativa del lloc de treball, si aquest és el que s’ al·lega a
efectes de proximitat.
Certificat d’empadronament a Castellar en el cas que el domicili que figura al DNI no coincideixi amb el
de la sol·licitud.
Per les matrícules que no siguin de E.I. 3 anys han de portar l’últim informe de l’escola de
procedència.
Fotocòpia i original del certificat de disminució expedit pel Departament de Benestar i Família, si
s’al·lega aquesta condició.
Fotocòpia i original del certificat mèdic oficial que acrediti, textualment, que l’alumne/a pateix una
malaltia crònica que afecti el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs, que
exigeixi una dieta complexa que condiciona de manera determinant el seu estat de salut.
En cas de família nombrosa cal portar el carnet original actualitzat, amb una fotocòpia.
En cas de voler beneficiar-se de la puntuació de la renda mínima s’ha de portar fotocòpia i original de
la declaració de la renda de l’any 2013 de tots els membres de la unitat familiar - sempre i quan els
ingressos familiars anuals siguin iguals o inferiors al doble del salari mínim.
. Quan els contribuents hagin optat per la modalitat de declaració separada, s’aportarà la còpia
d’ambdós fulls de liquidació.
. En cas que la renda familiar sigui inferior al salari mínim i no hagin fet la declaració de la renda,
hauran de presentar una certificació emesa per l’Agència Estatal de l’Administració Tributària.

3. El procés d’admissió d’alumnes es realitzarà d’acord amb el següent barem:
En el cas d’empat, l’ordenació de les sol·licituds afectades es farà per sorteig públic, d’acord amb
el procediment establert pel Departament d’Educació.

Criteris de prioritat i barem
Quan el nombre de sol·licituds d’admissió és superior a l’oferta de places s’apliquen, per ordre:
- el criteri de prioritat específic,
- els criteris generals i
- els criteris complementaris.
Aquests criteris i un barem de valoració permeten atorgar una puntuació a cada sol·licitud i ordenar-les; en
cas d’empat, les sol·licituds s’ordenen a partir d’un número que s’obté per sorteig.
Criteri específic
 Per cursar ensenyaments en un curs d’educació primària o d’educació secundària obligatòria en un
centre determinat té preferència l’alumnat que procedeix de centres adscrits a aquest centre.
Aquest criteri no s’aplica a l’educació infantil.
Criteris generals


Quan l’alumne o l'alumna té germans o germanes escolaritzats al centre o el pare, la mare, el tutor
o la tutora hi treballen en el moment en què es presenta la preinscripció: 40 punts.
Aquest criteri és aplicable a infants i joves en situació d’acolliment familiar.
La puntuació també s’aplica per accedir a un centre públic quan el germà o la germana estan
escolaritzats en un altre centre públic amb el qual hi ha una relació d’adscripció.



Proximitat del domicili de l’alumne o l’alumna al centre o proximitat del lloc de treball del
pare, la mare, el tutor o la tutora.
Quan el domicili habitual és a l’àrea d’influència del centre: 30 punts.
Quan a instància del pare, la mare, el tutor o la tutora es pren en consideració, en lloc del domicili
habitual, l’adreça del lloc de treball i aquesta es troba dins l’àrea d’influència del centre: 20 punts.
En el cas de Barcelona ciutat, quan el domicili habitual és al districte municipal del centre
sol·licitat en primer lloc però no en la seva àrea d’influència: 15 punts.
Quan el domicili habitual és al mateix municipi del centre sol·licitat en primer lloc però no en la
seva àrea d’influència: 10 punts.
Renda anual de la unitat familiar
Quan el pare, la mare, el tutor o la tutora són beneficiaris de l’ajut de la renda mínima d’inserció:
10 punts.
Discapacitat de l’alumne o l’alumna, el pare, la mare, un germà o una germana
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.





Criteris complementaris
 Pel fet de formar part d’una família nombrosa o monoparental: 15 punts.
 Pel fet que l’alumne o l’alumna tingui una malaltia crònica (inclosa la celiaquia) que afecti el seu
sistema digestiu, endocrí o metabòlic: 10 punts.
 Pet fet que el pare, la mare, el tutor o la tutora o un germà o una germana de l’alumne o l’alumna
hagin estat escolaritzats en ensenyaments declarats actualment gratuïts i universals1 al centre per
al qual es presenta la sol·licitud: 5 punts.
1. Són ensenyaments declarats actualment gratuïts i universals: el segon cicle de l’educació infantil,
l’educació primària i l’educació secundària obligatòria, els PQPI i la formació professional de grau mitjà.

Consulta de les adscripcions dels centres docents
En aquesta pàgina (http://www.gencat.cat\educacio) podeu consultar quines adscripcions s'han establert
entre els centres. Podeu consultar quins centres adscrits té determinat centre i a l'inrevés, quins centres
estan adscrits a un centre determinat.
L'adscripció de centres es pot establir:


entre centres que imparteixen segon cicle d'educació infantil i centres d'educació primària,



entre centres que imparteixen educació primària i centres d'educació secundària obligatòria, i



entre centres que imparteixen educació secundària obligatòria i centres de batxillerat, excepte
per a la modalitat d'arts.

Aquestes adscripcions s'estableixen sempre que ambdós ensenyaments siguin sufragats amb fons públics i
que els centres a adscriure estiguin ubicats en el mateix municipi que el centre receptor (excepte si en el
municipi dels centres a adscriure no hi ha oferta dels ensenyaments corresponents).
Quan un centre públic estigui adscrit a un altre centre públic, ambdós centres es consideren un centre
únic pel que fa a l'aplicació del criteri d'admissió d'existència de germans matriculats al centre.
CALENDARI DE MATRICULACIÓ


Publicació de l'oferta inicial de places: 4 de març 2015



Període de presentació de sol·licituds: del 10 de març fins
(fins a les 24 h del dia 17 de març si la sol·licitud s'envia per Internet)



Publicació de llistes provisionals : 27 de març de 2015



Sorteig del número de desempat: 7 d’ abril de 2015



Termini per presentar reclamacions: 7, 8 i 9 d’ abril de 2015



Publicació de les llistes definitives: 14 d’abril de 2015



Publicació de l'oferta final de places: 5 de maig de 2015



Publicació de les llistes d’admesos: 12 de maig de 2015



Període de matrícula: del 8 al 12 de juny de 2015
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Codi dels CENTRES :
Escola MESTRE PLA :
Escola BONAVISTA:
Escola EMILI CARLES-TOLÀ:
Escola ST. ESTEVE:
Escola SOL I LLUNA:
Escola JOAN BLANQUER
Escola JOSEP GRAS:

08054824
08034229
08034904
08034898
08064027
08062614
08026919

El CASAL:
LA INMACULADA:

08015697
08015703
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