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Què és la preinscripció? 

La preinscripció és un procediment administratiu per assignar una plaça en un centre 
educatiu. 

Les famílies han de presentar una sol·licitud, indicant la llista ordenada de centres que 
demanen i especificant-ne les circumstàncies (residència habitual, si té germans al centre, si 
té alguna necessitat específica ...). Només es pot presentar una sol·licitud per alumne/a. 

Si el nombre de sol·licituds és inferior a les places disponibles, la plaça està assegurada. 
Quan hi ha més sol·licituds que places s'apliquen els criteris de prioritat per tal d'ordenar 
les sol·licituds i assignar les places. 

Quines són les dates clau del calendari? 
 

 

Del 13 de maig al 22 de maig de 2020.Sol.licitud telemàtica. 
Del 19 al 22 de maig  Presentació sol.licitud amb cita prèvia. 
25 de juny últim dia per presentar documentació. 

 

 

29 de maig. Publicació de la llista de sol·licituds que s’han presentat al centre 
amb la puntuació provisional obtinguda:. 

 Del 2 al 5 de juny. Reclamacions, en cas de desacord. 

9 de juny. Publicació de les llistes un cop resoltes les reclamacions. 
 

 

9 de juny. Sorteig públic del número de desempat, que serveix per resoldre 
situacions d’empat després d’aplicar els criteris de prioritat. 

 

 

11 de juny. Publicació de la llista d’alumnes ADMESOS. 

7 de juliol. Publicació llista d’espera ordenades definitives. 

 

 

Del 13 al 17 de juliol . Matrícula 

  

 
La sol•licitud emplenada, amb l’opció dels ensenyaments de religió (*) marcada, i tota la 
documentació requerida, s’haurà de portar a la secretaria del centre en horari d’atenció al 
públic (matins de 10h a 13h i tardes de dilluns a dijous de 15.30h a 17.00h.) 

(*) L’ensenyament de la religió a l’ESO treballa continguts de cultura religiosa general, al 
marge de qualsevol creença i aporta una educació en valors que ajuda al creixement 
personal de l’alumnat. 
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Quina documentació heu de presentar? 
 

Documentació identificativa que cal presentar en tots els casos: 
 

 

 

Original i còpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. 

 

 

Original i còpia del DNI del pare, mare o tutor de l’alumne o alumna; si el 
sol·licitant és estranger, original i còpia de la targeta de residència on consta el 
NIE o el passaport i si és estranger comunitari, original i còpia del document 
d’identitat del país d’origen. 

 

 

 
 

Original i còpia del DNI o NIE o Passaport de l’alumne/a. 

  

 

 
Documentació per acreditar el criteris de prioritat: 

 

 

Si té germans que ja estan escolaritzats en el mateix centre o la mare, pare o 
tutor legal: no cal presentar cap document. 

 

 

Segons la proximitat del domicili habitual del centre: El DNI o NIE. Si 
l’adreça que hi consta no és la del domicili habitual, cal presentar un certificat 
de convivència de l’alumne/a, o 

Segons la proximitat del lloc de treball a l’escola: còpia del contracte de 
treball o certificat de l’empresa. 

 

 

Si la família percep la renda garantida de ciutadania: acreditació de ser-ne 
beneficiària. 

 

 

Si l’alumne/a, tutor/a, germà/na té una discapacitat superior al 33%: certificat 
o targeta acreditativa . 

 

 
Documentació per acreditar el criteri complementari: 

 

 

Per formar part d’una família nombrosa o monoparental: títol família 
nombrosa o monoparental vigent. 



 
 

Quants punts s’han d’aplicar als criteris de la 
preinscripció? 

 
Criteris específics a l’efecte de barem 

Tot l’alumnat que ve d’una de les escoles del municipi ( Les Roquetes, Santa Eulàlia i 
Mediterrània) tenen preferència i han de marcar la casella de centre adscrit. Aquest criteri no 
dóna punts, només preferència. 

 

 
Criteris generals a l’efecte de barem 

 

 

Criteri Puntuació Explicació 

Germans 

Pares 

40 punts Germans escolaritzats al centre (en el moment de presentar la 
preinscripció) o pares o tutors legals que hi treballin. 

Localització 

(1) 

30 punts Si es viu a Les Roquetes 

20 punts Si es treballa a Les Roquetes 

10 punts Si es viu a Ribes 

Renda 
anual 

10 punts Si la unitat familiar és beneficiària d’una renda garantida de 
ciutadania 

Discapacitat 10 punts Si l’alumne/a, el pare o la mare o el germà o germana té una 
discapacitat igual o superior al 33% 

(1) Els punts de localització no és poden sumar entre sí. No suma viure i treballar a Les 
Roquetes 

 

 
Criteri complementari a l’efecte de barem 

 

 
15 punts si l’alumne/a forma part d’una família nombrosa o monoparental 


