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Com funciona el procés de preinscripció
per al curs 2017-2018?

Som un escola concertada
La nostra Escola té concertats els ensenyaments d'educació infantil, primària, ESO i batxillerat. Els cicles formatius
d'esports són de règim privat.
Calendari de preinscripció (presentació de sol·licituds)

Educació infantil (P3, P4 i P5), educació primària i ESO: del 23 de març al 4 d'abril (ambdós inclosos)
Batxillerat:del 16 al 24 de maig (ambdós inclosos)
Criteris d'admissió
En els darrers cursos, tots els alumnes que han optat com a PRIMERA OPCIÓ per la nostra escola a P3 HAN ESTAT
ADMESOS.
Únicament quan no es disposin de places suficients per atendre les demandes s'estableixen uns criteris de prioritat:
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
1. Si hi ha germans matriculats al centre o el pare, mare, tutor legal hi treballa: 40 punts.
2. 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.
- En el batxillerat també es té en compte la nota mitjana.
Criteris complementaris (només s'apliquen en cas d'empat en criteris generals)
- 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.
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preguntes sobre la preinscripció per al
curs 2017-2018
Quan hem de fer la preinscripció
Ensenyaments obligatoris i el segon cicle deducació infantil (és a dir, des de P3 fins a 4t d'ESO):
les dates per lliurar la sol·licitud de preinscripció (sol·licitud de de plaça): del 23 de març al 4 dabril.
Per a Batxillerat: les dates per lliurar la sol·licitud de preinscripció (sol·licitud de de plaça):
del 16 al 24 de maig
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On hem de fer la preinscripció
Heu de recollir i presentar la preinscripció en el centre escollit en PRIMERA OPCIÓ.
En el nostre cas, podreu recollir els impresos a la recepció de l'escola (de dilluns a divendres, de
8:00 h a 19:00 h).
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Puc presentar sol·licitud en un centre que no estigui dins de la meva àrea d'influència
Sí; de fet, a nivell estadístic, la gran majoria dels alumnes que entren a P3 són de fora de l'àrea
d'influència.
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On puc consultar les àrees d'influència
Podeu consultar les àrees d'influència a la pàgina web del Consorci d'Educació de Barcelona:
http://www.edubcn.cat
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Quantes escoles puc fer constar en la sol·licitud
Cada família ha d'omplir UNA ÚNICA SOL·LICITUD, en la qual pot fer constar un màxim de DEU
ESCOLES, escrites per ORDRE DE PREFERÈNCIA. Si us agrada el nostre projecte educatiu i OPTEU
COM A PRIMERA OPCIÓ A LA NOSTRA ESCOLA.
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Quin tipus de documentació es demana per a la preinscripció
Per fer la preinscripció es demanen documents que teniu molt a mà: fotocòpia del DNI del
pare o la mare, fotocòpia del DNI de l'alumne (si té més de 14 anys), fotocòpia del llibre de família i
fotocòpia de la targeta sanitària de l'alumne.
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Els punts 'sumen'

Sí; tots sumen excepte en els CRITERIS DE PROXIMITAT de domicili, que són excloents entre sí.
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Què passaria en cas d'empat
En el cas que l'escola no disposi de places suficients per atendre la seva demanda, s'estableixen els
criteris de prioritat per punts. En el cas d'empat, el Departament d'Educació efectuarà un sorteig públic
per determinar l'assignació de la plaça.
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Quan es fan públics els resultats
Si es segueixen els criteris del calendari de l'any passat, la publicació de les primeres llistes
amb la publicació del barem provisional serà 2 o 3 setmanes després de l'últim dia de presentació de
les sol·licituds.

