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Les sol·licituds són en format telemàtic, per tant, no hi ha
la possibilitat de full de preinscripció en paper. 
No cal lliurar cap documentació presencialment al centre
educatiu que indiqueu en primera opció. 
Hi ha dos tipus de sol·licitud: 

Electrònica: cal identificació digital 
Suport informàtic: sense identificació digital 

NOVETATS DEL PROCÉS



CALENDARI 



PAS 1: DADES PERSONALS



PAS 1: DADES PERSONALS



PAS 2: DADES ACADÈMIQUES



PAS 2: DADES ACADÈMIQUES



PAS 3: CRITERIS DE BAREM



GERMANS/ES 
Si té germanes o germans
que ja estan escolaritzats
en el mateix centre, o la
mare o el pare hi treballa:
40 punts

PROXIMITAT 
Domicili a la zona influència
(30 punts)
Feina mare/pare a la zona
influència (20 punts)
Mateix districte (15 punts)
Mateix municipi (10 punts)

ALTRES
Si la família rep renda
garantida (10 punts)

Si l’alumne o alumna, el
pare o mare, o el germà o
germana té una
discapacitat igual o superior
al 33 % (10 punts)

CRITERIS



PAS 4: DOCUMENTACIÓ



DOCUMENTACIÓ

Llibre de família

DOCUMENTACIÓ IDENTIFICATIVA

DOCUMENTACIÓ DE CRITERIS

Si té germans/es al centre, no cal presentar cap document.

Segons la proximitat del domicili, es consultaran electrònicament les dades del padró. Si no es pot, es pot

adjuntar un certificat de convivència amb l'adreça del domicili.

Segons la proximitat del lloc de treball, cal presentar un contracte laboral o certificat d'empresa.

Si percep renda garantida de ciutadania, l'acreditació de ser-ne beneficiari/a.

Si té una discapacitat igual o superior al 33%, es consultaran les bases de dades.

Per al criteri complementari de família nombrosa o monoparental, es consultaran les bases de dades.



Tenir fotografiada o escanejada la documentació en el
mateix dispositiu des d’on es fa la sol·licitud. 
El codi de centre del nostre centre és 08007482, el
necessitareu per indicar a quin centre voleu preinscriure-us. 
Cenyiu-vos al calendari establert, lliurar la sol·licitud o la
documentació fora de termini us fa perdre tots els drets
d’adscripció.

CONSELLS I RECOMANACIONS


