Rambla de Catalunya, 83 -08008 Barcelona –Tfno. 932152522
www.barcelona.esclavasscj.com
secretaria@sagratcoresclaves.com

PREINSCRIPCIÓ
CURS 2019-2020

BAREMS D’ADMISSIÓ (segons departament d’ensenyament)

S´ha d´escollir només una opció

Criteris generals de prioritat

40 PUNTS

 Existència de germans matriculats al centre o pares o tutors legals que

30 PUNTS

 Quan el domicili del sol·licitant estigui a l’àrea de proximitat del centre.

20

PUNTS

15 PUNTS

hi treballin.

 Quan l’adreça del lloc de treball del pare, la mare o el tutor/a, és dins
l’àrea de proximitat del centre.
-

S’acreditarà mitjançant l’aportació d’un certificat emès a l’efecte per l’empresa.

-

Alta d’autònoms amb l’adreça de la seva activitat laboral (model 036) (IAE)
-

 Quan el domicili del sol·licitant és al mateix districte municipal on està
ubicat el centre. (districte - 2)

-

10 PUNTS
10

10

PUNTS

 Quan el domicili del sol·licitant és al mateix municipi. (Barcelona)
 Quan els pares o tutors, siguin beneficiaris de l’ajut de la renda mínima
d’inserció.
- Còpia del document que acredita que és beneficiari de la prestació econòmica.

PUNTS

CRITERIS
COMPLEMENTARIS
PER RESOLDRE LES
SITUACIONS ’EMPAT
CONTINUA L’EMPAT

 Discapacitat de l’alumne/a, pares o germans. (igual o superior al 33%)
- Original i fotocòpia del certificat de disminució de la persona que al·legui aquesta condició.

 Es tindrà en compte les famílies nombroses o monoparentals.
- Original i fotocòpia del carnet respectiu vigent.

15 PUNTS

 Es realitzarà un sorteig.

Els pares o tutors hauran de recollir l’ imprès de sol·licitud :
En el centre, als ajuntaments, a les oficines municipals d’escolaritzacions o imprimir-lo en la web
www.edubcn.cat
La sol·licitud que serà única es presentarà al
centre demanat en primer lloc.

CALENDARI de preinscripció i matriculació
 2n cicle de l’educació infantil (p3-p4-p5)
 Educació primària
 Educació secundària obligatòria (ESO)
FASES

DATES

Presentació de sol·licituds ----------------------------- del 29 de març al 9 d’abril
Llistes amb el barem provisional----------------------

26 d’abril

Reclamacions -----------------------------------------------

del 29 d’abril al 3 de maig

Llistes amb el barem definitiu--------------------------

8 de maig

Llistes definitives (alumnat admès) ----------------

12 de juny

Matrícula (Intantil-Primària-1r d’ESO) -----------------

del 20 al 26 de juny

Matrícula (2n, 3r i 4t d’ESO) ------------------------------

del 27 de juny al 3 de juliol

 Batxillerat
FASES

DATES

Prematrícula -------------------------------------------- abril
Matrícula ------------------------------------------------

juliol

DOCUMENTACIÓ a presentar:
(Les fotocopies en fulls sense retallar)
 Imprès de sol·licitud facilitat pel centre gratuïtament.
(IDALU) identificador de l'alumne/a a partir de P4-infantil
(demanar al col·legi anterior- curs 2018-2019)

 Original i fotocòpia del llibre de família. (totes les pàgines impreses)
 Original i fotocòpia del DNI /NIE del pare i de la mare o tutor.
 Original i fotocòpia del DNI /NIE de l’alumne/a si té més de 14 anys.
 Original i fotocòpia targeta identificació sanitària alumne/a (TIS).
 Altres documents que acrediten els aspectes indicats pel sol·licitant a efectes
d’aplicació del barem.

Observacions:
 En el cas que l’adreça que figuri en el

DNI no coincideixi amb la del full de
sol·licitud, certificació municipal de convivència i resguard de la renovació
del DNI qui tingui la pàtria potestat o tutela de l’alumne/a.

 Quan pel divorci, separació o per qualsevol altra causa, els cònjuges visquin en
domicilis separats, es considerarà com a domicili el del cònjuge que tingui
atribuïda la custòdia de l’alumne/a.



Cal tenir en compte que només es valoraran les circumstàncies que
s’acreditin documentalment.
HORARI DE SECRETARIA:
Matí:
9,00 a 10,00 i 10,30 a 13,00
Tarda: 16,00 a 18,00 divendres TANCAT

