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CALENDARI DEL PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA CURS 2019-2020 

 

Segon cicle d'educació infantil i primària 

Fases Dates 

Presentació de sol·licituds de preinscripció del 29 de març al 9 d'abril 

 Publicació de llistes amb el barem provisional   26 d'abril 

 Presentació de reclamacions del 29 d'abril al 3 de maig 

 Resolució de reclamacions  6 de maig 

 Publicació de llistes amb el barem definitiu un cop resoltes les 
reclamacions 

 8 de maig 

 Sorteig del número per al desempat  9 de maig 

 Publicació de llistes ordenades definitives  14 de maig 

 Publicació de les llistes d'admesos   12 de juny 

 Matriculació  del 20 al 26 de juny 

Publicació  de les llistes d'alumnes matriculats procedents de 
preinscripció i nova admissió 

 1 d'octubre 

 

Dates de la preinscripció del curs 2019-2020 

El termini previst de presentació de sol·licituds és del 29 de març al 9 d'abril, per al 

segon cicle d'educació infantil, educació primària, centres integrats i educació 

secundària obligatòria.  

Cal entregar la sol·licitud i la documentació al centre escollit com a primera opció. 

 

Documentació a presentar 

Juntament amb la sol·licitud de preinscripció degudament complimentada, cal 

presentar la següent documentació: 

 Original i fotocòpia del llibre de família. Si l'alumne/a està en situació 

d'acolliment, cal presentar la resolució d'acolliment del Departament de 

Benestar Social i Família. 

 Original i fotocòpia del DNI de pare i mare,  o tutor/tutora . 

 Original i fotocòpia del DNI de l’alumne/a (si en té). 

 Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual) del nen o nena.  
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Les persones que a la sol·licitud han al·legat el compliment d’un o més criteris de 

prioritat, han de presentar la documentació que els acredita (original i fotocòpia): 

 Quan per criteri es consideri el domicili del lloc de treball cal presentar còpia 

del contracte laboral o d'un certificat emès a aquest efecte per l'empresa. En 

el cas de treballadors en el règim d'autònoms, es té en compte el domicili 

acreditat a l'Agència Tributària . 

 Original i fotocòpia del certificat de discapacitat de la persona que al·legui 

aquesta condició, emès pel Departament de Benestar Social i Família. 

 Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent. 

 

Quan el domicili habitual que s'al·lega no coincideix amb el del DNI, cal presentar 

un certificat municipal de convivència de l'alumne o alumna, on ha de constar que 

conviu amb la persona sol·licitant. Per poder matricular l’alumne/a, cal que al DNI 

de pare i mare ja hi consti l’adreça correcta. 

 

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

Per al 2n cicle d'educació infantil, l'educació primària, l'ESO i batxillerat, s'apliquen 

els següents: 

Criteris generals 

 Si hi ha germans matriculats al centre o el pare, mare, tutor legal hi 

treballa: 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. 

 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. 

Criteris complementaris: Pel fet de formar part d'una família nombrosa o 

monoparental: 15 punts. 

 

A partir d’aquest curs, els criteris complementaris de  malaltia crònica que afecti el 

sistema digestiu, endocrí o metabòlic i el criteri de punts per ex-alumne, no donen 

puntuació extra. 
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