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                 PREINSCRIPCIONS 
Educació Infantil i Primària Curs 2013-2014 

Dates:   des del dia 
Documentació a presentar al fer la preinscripció:

● Sol·licitud de preinscripció: signada pel pare i mare o tutor/a

● Original i fotocòpia del llibre de família  ,   només la pàgina on figura el nen o la nena

● Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor legal) o de la
targeta de residència on consta el NIE si es tracta de persones estrangeres.
Certificat d’empadronament ( si el domicili no coincideix amb el del DNI) on hi ha de
constar que conviu amb la persona sol·licitant. 

● Original i fotocòpia de la TIS (Targeta d’Identificació Sanitària) de l’alumne/a. 

● Original  i  fotocòpia de full  de  vacunes del  Carnet de Salut.   Si l’alumne/a no està
vacunat/da cal aportar un justificant mèdic.

● Altres  documents  que  acreditin  els  aspectes  indicats  pel  sol·licitant  a  efectes
d'aplicació del barem:

-Fotocòpia i original del Carnet de Família nombrosa o Família monoparental vigent
-Fotocòpia de l'adreça de la feina dels tutors, si al·lega la proximitat del treball al
municipi.
-Documentació acreditativa a les necessitats educatives específiques: 

1.Alumnat  amb  discapacitats,  trastorns  greus  de  la  personalitat  o  de
conducta o amb malalties degeneratives greus.
2.Alumnat en situacions socioeconòmiques o socioculturals desfavorides.

-Documentació  acreditativa  (certificat  mèdic  oficial)  de  la  malaltia  crònica  de
l'alumne/a  (sistema  digestiu,  endocrí  o  metabòlic)  ha  de  constar  el  segell  del
col.legi oficial de metges.

● 2 fotografies    mida carnet amb el nom al darrera.

● Certificació  de  nivell  en  el  cas  que  vinguin  d'una  altra  escola  d'educació  infantil  i
primària.

● Documentació acreditativa de rendes familiars. A presentar únicament en el cas que
s'al·legui ser beneficiari de la prestació econòmica de la renda mínima d'inserció.

● CODI CENTRE:
Llar d'Infants 08069891
Escola Can Coll 08061622
Escola Sant Martí 08030649



Criteris de prioritat i barem per a l'educació infa ntil i primària

Quan el nombre de sol·licituds d'admissió és superior a l'oferta de places s'apliquen, per
ordre,  el  criteri  de  prioritat  específic  de  l'etapa,  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.  Les  sol·licituds  que  després  d'aplicar  aquests  criteris  encara  tenen  la
mateixa puntuació s'ordenen a partir del número de desempat que s'obté per sorteig.

Criteris generals

● Existència de germans/es escolaritzats al centre o de pares, mares o tutors legals
que hi treballen: 40 punts

● Proximitat del domicili de l'alumne/a al centre o proximitat del lloc de treball  del
pare, mare o tutor/a, guardador/a de fet.

Quan el domicili habitual és a l'àrea d'influència del centre: 30 punts

Quan  a  instància  del  pare  o  mare,  tutor/a,  guardador/a  de  fet,  es  pren  en  
consideració, en lloc del domicili habitual, l'adreça del lloc de treball, i aquesta és 
dins l'àrea d'influència del centre: 20 punts

● Renda anual de la unitat familiar

Quan el  pare o  mare,  tutor/a,  siguin  beneficiaris  de l'ajut  de  la  renda  mínima  
d'inserció: 10 punts

● Discapacitats de l'alumne/a, el pare, la mare, germans/es 

Quan s'acredita una discapacitat igual o superior al 33%: 10 punts

Criteris complementaris

● Família nombrosa o monoparental: 15 punts

● Malaltia  crònica de  l'alumne/a  (inclosa  la  celiaquia)  que  afecti  el  seu  sistema
digestiu, endocrí o metabòlic: 10 punts

● S'atorguen  a  l'alumnat  que  hagi  tingut  el  pare,  la  mare,  els  tutors  o  germans
escolaritzats, en ensenyaments declarats actualment gratuïts i universals, al centre
per al qual es presenta la sol·licitud: 5 punts 


