
PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ I MATRICULA CURS 2014/2015 

Calendari de preinscripció i matriculació 
Preinscripció 

 Publicació de l'oferta: entre el 4 i l’11 de març de 2014  
 Presentació de sol·licituds: de l'11 al 21 de març de 2014, ambdós inclosos  

La tramesa de sol·licituds per Internet es pot fer fins a les 24 h. del dia 20 de 
març 

 Publicació de les llistes de sol·licituds amb la puntuació provisional: 1 de 
d’abril de 2014 

 Sorteig públic per determinar l'ordenació de sol·licituds: 2 de d’abril de 2014 a 
les 11h 

 Termini per presentar reclamacions: del 2 al 4 d’abril de 2014  
 Publicació de les llistes de sol·licituds amb la puntuació definitiva: 10 d’abril de 

2014 
 Publicació de l'oferta final: 6 de maig de 2014 
 Publicació de les llistes d'alumnes admesos: 15 de maig  de 2014 

Matriculació  
 Període de matriculació (infantil, primària i 1r d’ESO): del 10 al 13 de juny de 

2014, ambdós inclosos. 
 

Documentació necessària per adjuntar amb la sol·licitud de preinscripció:  

 Fotocòpia DNI pares o tutors 

 Fotocòpia llibre de família o partida de naixement 

 Fotocòpies targeta sanitària i cartilla vacunes 

 Fotocòpia full padró municipal (només si el domicili actual no és el mateix 
que consta en el DNI) 

 2 fotografies mida carnet 

 Altra documentació que acrediti altres criteris  

Criteris de prioritat per a l'ordenació de les sol·licituds  

1. Criteris generals  

 Si hi ha germans matriculats al centre (o en un centre públic adscrit): 
40 punts. 

 Per proximitat del domicili  o del lloc de treball al centre sol·licitat en 
primer lloc (només una opció):  

 Domicili a l'àrea de proximitat del centre: 30 punts. 

 Lloc de treball a l'àrea de proximitat del centre: 20 punts. 

 Domicili al mateix municipi del centre: 10 punts. 

 A la ciutat de Barcelona, domicili al mateix districte del centre: 
15 punts. 

 Si el pare, mare o tutor legal reben l'ajut de la renda mínima 
d'inserció: 10 punts. 



 Per discapacitat igual o superior al 33% de l'alumne o d'un familiar de 
primer grau: 10 punts. 

 

2. Criteris complementaris  

 Pel fet de formar part d'una família nombrosa o monoparental: 15 
punts. 

 Si l'alumne té una malaltia crònica que afecti el sistema digestiu, 
endocrí o metabòlic (s'hi inclouen les persones celíaques): 10 punts. 

 Si el pare, mare, tutor legal o germà de l'alumne ha estat escolaritzat 
en ensenyaments declarats actualment gratuïts i universals (segon 
cicle d'educació infantil, educació primària, educació secundària 
obligatòria, PQPI i formació professional de grau mitjà) al centre 
sol·licitat en primer lloc: 5 punts. 

 

Sol·licitud de preinscripció 

http://www20.gencat.cat/docs/OVT/Departaments/ENS/Documents/Formularis_pdf/
9116_obligatoria.pdf 
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