Calendari de preinscripció i matrícula 2018-2019
Difusió de l'oferta

9 d’abril

Presentació de preinscripció*

13 al 24 d’abril

Llistes amb el barem provisional

3 de maig

Reclamacions

4 al 8 de maig

Llistes amb el barem un cop resoltes les reclamacions 10 de maig
Sorteig

11 de maig

Publicar oferta definitiva

11 de juny

Publicació de les llistes d'admesos

12 de juny

Període de matriculació (infantil, primària i 1r d’ESO)* 21 al 27 de juny
Període de matriculació o confirmació de plaça (2n, 3r 25 al 29 de juny
i 4t d’ESO)
Període de matrícula extraordinària d’ESO pels
pendents de setembre

5 al 7 de setembre

*Truqueu-nos a l'INS (934 353 708) per demanar cita prèvia i estalviareu temps i cues.

DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA
-Cal emplenar el camp de l’identificador de l’alumne.
Aquesta dada correspon al número de registre de l’alumne (RALC). S'ha de
preguntar al centre on està matriculat.
-Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents de filiació. En situació
d'acolliment, resolució d'acolliment del dep. de Treball, Afers Socials i Família.
-Original i fotocòpia del DNI, NIE, Passaport o document d’identitat (comunitaris)
de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a o guardador/a de fet).
-Original i fotocòpia del DNI, NIE, Passaport de l’alumne/a.
-Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual).
Té preferència l'alumnat que procedeixi dels centres i ensenyaments adscrits.

DOCUMENTACIÓ ADDICIONAL
-Germans al centre o pares o tutors legals que hi treballin, jornada mínima 10 h/set: 40 punts.
Si el germà o germana està escolaritzat en un centre únic (centre de primària amb només un centre
de secundària adscrit) cal presentar un certificat.
-Proximitat del domicili habitual: -Domicili habitual dins l'àrea d'influència del centre: 30 punts.
-Adreça del lloc de treball dels pares o tutors, i aquest és dins de l'àrea
d'influència del centre: 20 punts.
-A Barcelona ciutat, domicili habitual al mateix districte municipal del
centre, però no en la seva àrea d'influència: 15 punts.
-Domicili habitual al mateix municipi del centre, però no en la seva àrea
d'influència: 10 punts.
Si el domicili habitual no coincideix amb el del DNI o NIE, cal certificat municipal de convivència de
l'alumne/a on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant:
-Adreça del lloc de treball: Còpia contracte laboral o certificat emès a aquest efecte per l'empresa.
-Autònoms: Domicili acreditat a l'Agència Tributària, còpia del formulari de declaració censal d'alta,
modificació i baixa al cens d'obligats tributaris (model 036).

-Renda anual de la unitat familiar: amb ajut de la renda mínima d'inserció: 10 punts. Documentació
acreditativa de ser beneficiari/ària de la prestació econòmica de la renda mínima d'inserció.
-Discapacitat de l'alumne/a, pare, mare o germans grau igual o superior al 33% (o pensionistes amb
discapacitats permanents greus): 10 punts. Original i fotocòpia del certificat de discapacitat emès pel
departament de Treball, Afers Socials i Famílies o organismes competents.
-Família nombrosa o monoparental: 15 punts. Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o
monoparental vigent.
-Malaltia crònica que afecta el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, celíacs: 10 punts. Informe
emès per metges del sistema públic de salut o certificat mèdic oficial amb signatura legalitzada pel
col·legi de metges en què s'indiqui expressament que l'alumne/a té diagnosticada una malaltia
crònica que afecta el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs, i s'hi especifiqui
de quina malaltia es tracta.
-Si el pare, la mare, els tutors o els germans han estat escolaritzats, al centre al qual es presenta la
sol·licitud: 5 punts.
-Simultaneïtat d'ensenyaments professionals de música i dansa i programes esportius d'alt
rendiment: Tenen prioritat per accedir a les places d’ESO dels centres que tenen l’horari adaptat. Cal
el Certificat del Consell Català de l'Esport o còpia del DOGC o del BOE on es publica la condició
d'esportista d'alt nivell.

