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PREINSCRIPCIÓ E. INFANTIL I PRIMÀRIA 2019-2020
del 29 de març al 9 d’abril de 2019

Presentació de sol·licituds
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Només es pot presentar una sol·licitud per alumne/a al centre demanat com a primera opció. S’hi
poden indicar diverses peticions per ordre de preferència. La presentació de més d’una sol·licitud
comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.

Calendari de preinscripció
Presentació de les sol·licituds

del 29 març al 9 d’abril

Publicació de les llistes amb el barem provisional

26 d’abril

Reclamacions a les llistes del barem

29 d’abril a 3 de maig

Llistes amb el barem un cop resoltes les reclamacions

8 de maig

Sorteig del nombre de desempat

9 de maig, a les 11h.

Publicació de les llistes ordenades definitives

14 de maig

Publicació de l’oferta definitiva

11 de juny

Publicació de les llistes d’ admesos

12 de juny

Període de matriculació

del 20 al 26 de juny

L’ordre de presentació de la preinscripció no influeix en el barem a l’hora de puntuar.
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DOCUMENTS QUE CAL PRESENTAR:
1) Imprès oficial de sol·licitud de preinscripció, signat.
2) Documentació identificativa que s’ha de presentar en tots els casos :
- Original i fotocòpia del DNI de l’alumne/a o de la targeta de residència (NIE) en el cas d’alumnat
estranger.
Si el domicili de la sol·licitud no coincideix amb el del DNI, cal presentar certificat de convivència i resguard de
la renovació del DNI/NIE de la persona sol·licitant.
- Original i fotocòpia de la Targeta Sanitària de l’alumne/a.
- Original i fotocòpia de DNI dels pares/tutors legals de l’alumne/a o (NIE), en cas de persones
estrangeres.
- Original i fotocòpia del Llibre de família (pàgina de pares i fill/a) o altres documents relatius a la
filiació.
- Original i fotocòpia del carnet de vacunacions.
- 4 fotografies carnet pels alumnes d’Educació Infantil i 2 fotografies pels alumnes d’Educació primària
- Certificat d’empadronament a Castellar en cas que el domicili que figura al DNI no coincideixi amb el de
la sol·licitud.
- Fotocòpia de l’últim informe escolar del centre de procedència, en cas de preinscripcions que no siguin
per P3.
IMPORTANT: les fotocòpies de carnets i targetes, s’han de fer en una sola cara del foli, centrades i sense retallar.

CRITERIS DE PRIORITAT
A). Criteris específics
Tenen preferència els/les alumnes que procedeixin de centres d’ensenyaments adscrits.
B). Criteris generals. Per valorar aquests criteris, s’han de marcar en la sol·licitud i s’ha de presentar la
documentació acreditativa corresponent.

Criteris
Germans matriculats al centre o pares/tutors legals que hi treballin, mínim 10 h. setmanals

Barem
40 punts

No cal cap document.

Proximitat del domicili habitual o del lloc de treball dels pares/tutors
.-Residència familiar dins el municipi (zona única)

30 punts

.-Si el què s’al·lega és el lloc de treball dins el municipi (quan la residència sigui en un altre municipi)

20 punts

Certificat emès a l’efecte per l’empresa, i en el cas de ser autònoms s’ha d’aportar a més, el model 036 d’alta o
modificació.

Percepció per part dels pares/tutors legals de la renda mínima d’inserció ( PIRMI )

10 punts

Documentació acreditativa de ser beneficiari de la prestació econòmica de la renda mínima d’inserció.

Discapacitat de l’alumne/a, o d’un familiar de primer grau (pare, mare o germans) igual o
superior al 33%.

10 punts

Original i fotocòpia del certificat o targeta acreditativa de discapacitat de la persona que al·legui aquesta
condició emès pel Dep.de Treball, Afers Socials i Famílies.

C) Criteris complementaris
Criteris

Barem

Família nombrosa o monoparental

15 punts

Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental, vigent.

