
 
 

 
PREINSCRIPCIÓ  

 

CODI: IMO10SE01 

 REV:03   03/17 

 
CURS 2017-2018 
 

Nom i cognoms de l’ alumne/a: 

  
EDUCACIÓ INFANTIL:    P3    P4   P5 
 
EDUCACIÓ PRIMÀRIA:  1r  2n    3r   4t    5è   6è 
 
ESO:    1r    2n      3r    4t 
 
DOCUMENTACIÓ QUE CAL LLIURAR EN EL MOMENT DE FORMALITZAR LA PREINSCRIPCIÓ A retornar del 
23 de març al 4 d’abril, de 8:00 a 19:00  a la recepció de l'Escola.  
 

Documentació que ha de lliurar la família que sol·licita plaça escolar 
Revisat 
família 

Revisat 
Escola 

Full de preinscripció oficial  
Els fulls de sol·licitud de preinscripció també es troben disponibles al web del Departament d’Ensenyament 
www.gencat.cat/preinscripcio. El formulari es pot emplenar directament en suport digital (pdf) i portar-lo imprès.  
També es pot enviar la sol·licitud via Internet dins del mateix web i portar-nos-en el reguard i la documentació dins 
del termini especificat al calendari de la preinscripció.) 

  

Fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant de la plaça (pare, mare, tutor/a,guardador/a ) o de la 
targeta de residència on consta el NIE si es tracta de persones estrangeres. 

  

Fotocòpia del DNI de l'alumne/a, si té més de 14 anys o tingui DNI tot i ésser menor de 14 anys.   
Fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual) de l’alumne   
Fotocòpia del llibre de família  o altres documents relatius a la filiació.   
Sol·licitud d’informació del servei de transport escolar (s'adjunta full informatiu i d'instruccions).   
Documentació acreditativa dels diferents criteris de baremació, que només s’ha de presentar si s’al·leguen 
Proximitat del domicili 
Només en el cas que el domicili familiar al·legat en la sol·licitud, a efectes de criteri de proximitat, no coincideixi amb 
el que figura al DNI/NIE de la persona sol·licitant  el domicili s'acredita amb el certificat o volant municipal de 
convivència de l'alumne/a, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant. 

  

Domicili del lloc de treball  
Certificat de l'empresa o còpia del contracte laboral 

  

Renda anual de la unitat familiar: 
Documentació acreditativa de ser beneficiari de la prestació econòmica de la renda mínima d’inserció. 

  

Discapacitat de l’alumne o alumna, pare, mare, tutor, tutora o germans. 
Fotocòpia del certificat de discapacitat de la persona que al·legui aquesta condició, emès pel Departament d’Acció 
Social i Ciutadania o pels organismes competents d’altres comunitats autònomes. En tot cas, cal acreditar una 
discapacitat igual o superior al 33% 

  

Condició legal de família nombrosa/família monoparental 
Fotocòpia del carnet de família nombrosa/família monoparental vigent. 

  

Malaltia crònica de l’alumne/a, que afecti al sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els 
celíacs: Informe emès per un metge o una metgessa del sistema públic de salut o certificat mèdic oficial amb 
signatura legalitzada pel col·legi de metges on s’indiqui expressament que l’alumne té diagnosticada un malaltia 
crònica que li afecta el sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs. El document ha d’especificar de 
quina malaltia es tracta. 

  

 
Caldrà presentar l'original de tota la documentació que s'adjunti per a la seva confrontació i conformitat. 
La falsedat  o el frau en les dades aportades comporta, d’acord amb normativa oficial de preinscripció, la invalidació dels drets 
de prioritat que puguin correspondre. 
La informació oficial sobre el centre i la que fa referència al procés de preinscripció i matriculació la podeu  consultar a la web 
de l’escola – http://sarria.escolapia.cat  - o bé a la cartellera oficial.  

 
 
 
Signatura dels pares 
Barcelona,                  d/d’                           de 201 
 
L’Escola Pia de Sarrià-Calassanç posa en el seu coneixement que les dades facilitades per vostès al formulari adjunt seran incorporades la Base de 
Dades General d'Administració del centre de nom BDGAEPSCC amb l'única finalitat de gestionar la preinscripció del seu fill. Finalitzat l’esmentat 

procediment les seves dades seran incorporades al nostre fitxer històric. També li informem que vostè pot accedir, rectificar, cancel·lar o oposar-se 
al tractament de la seva informació sol·licitant-ho per escrit al domicili de l'escola. 

Centre concertat per la Generalitat de Catalunya 
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Sol·licitud de preinscripció a ensenyaments de segon cicle d’educació infantil, 
educació primària i educació secundària obligatòria en centres educatius sufragats 
amb fons públics. Curs 2017-2018

Dades de l’alumne/a
DNI/NIE/Passaport Nom Primer cognom Segon cognom

Identificador de l’alumne/a del Targeta sanitària individual de l’alumne/a, TSI 
Registre d’alumnes (RALC)1 (si l'alumne/a en té, introduïu-ne el codi alfanumèric)

Tipus de via Adreça Núm. Planta    Porta

Codi postal Municipi Localitat Districte

Província de residència País de residència

Telèfon Data de naixement Home Dona Nacionalitat

País de naixement Província de naixement Municipi de naixement

Adreça electrònica on voleu rebre informació de la preinscripció 

Llengües que entén:2 Català Castellà Cap de les dues Germans al mateix centre:3

Nova incorporació al sistema educatiu (alumnes estrangers que s’incorporen al sistema educatiu espanyol o que fa menys de 2 anys que hi són):

Alumne/a en situació d’acolliment  Escolarització per mobilitat forçosa (art. 84.7 de la LOE; cal acreditar-ho documentalment)

 Alumne/a de menys de 18 anys emancipat  Alumne/a de més de 18 anys tutelat
Dades del pare, mare o tutor/a

DNI/NIE/Passaport Primer cognom Segon cognom

DNI/NIE/Passaport    Nom Primer cognom Segon cognom

Dades escolars de l’alumne/a
Codi del centre actual Nom del centre

Nivell d’estudis actual 
Llar d’infants  Segon cicle d’educació infantil  Educació primària Educació secundària obligatòria

Curs Idioma estranger que estudia al centre

Necessitats educatives específiques (només si escau)
Tipus A: alumnes amb discapacitat, trastorns greus de la personalitat o de la conducta o amb malalties degeneratives greus
Tipus B: alumnes en situacions socioeconòmiques o socioculturals desfavorables

Plaça sol·licitada
Cal presentar una única sol·licitud amb la llista de centres ordenats per ordre de preferència.
Ensenyament Nivell

Voleu plaça d’ofici?4 Sí No

Codi del centre Nom
1.

2. 

3. 
4. 

5. 

6.

7. 

8. 

9. 

10.

R/N:Y0388/Y155
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Criteris específics a l’efecte de barem
Simultaneïtat amb ensenyaments professionals de música i dansa o amb programes d’alt rendiment esportiu5 Sí No  

L’alumne/a prové d’un centre i ensenyament adscrits Sí No  

Criteris generals a efecte de barem
Existència de germans al centre sol·licitat en primer lloc o pares o tutors legals que hi treballin6 Sí No  
Domicili al·legat a l’efecte del criteri de proximitat al centre7 (escolliu una opció)

L’habitual dins l’àrea d’influència  
L’habitual dins el municipi, però fora de l’àrea d’influència 
L’habitual dins el districte, però fora de l’àrea d’influència (només per a Barcelona)
El lloc de treball dins l’àrea d’influència (especifiqueu l’adreça del lloc de treball i la raó social)
Raó social                                             Adreça  Municipi Codi postal

Beneficiari/ària de la renda mínima d’inserció Sí No  

Discapacitat de l’alumne/a, del pare, mare o germans Sí No  

Criteris complementaris a l’efecte de barem
Família nombrosa o monoparental Sí  No  

Malaltia crònica de l’alumne/a que afecti el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs Sí   No  
Alumnes que hagin tingut el pare, la mare, els tutors o els germans escolaritzats, en ensenyaments declarats actualment gratuïts i 
universals, 8 al centre per al qual es presenta la sol·licitud Sí     No  

Manifestació de caràcter voluntari sobre l’opció pels ensenyaments de religió9

Ensenyaments de religió Sí No  

En el cas d'optar pels ensenyaments de religió, tipus d'opció que es vol cursar:
Catòlica       Evangèlica       Islàmica       Jueva  

Declaració del pare, mare, tutor/a o alumne/a major d’edat
Nom i cognoms En qualitat de (Marqueu l’opció corresponent)

Pare       Mare       Tutor/a Alumne/a major d’edat
Declaro que són certes les dades que faig constar en aquest document i que no he presentat cap sol·licitud en cap altre centre per 
al mateix ensenyament.

Lloc i data

Signatura

D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades de la sol·licitud 
s’incorporaran al fitxer “Escolarització d'alumnes”, del qual és responsable la Direcció General d’Atenció a la Família i Comunitat
Educativa. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit adreçat a la unitat esmentada (Via 
Augusta, 202-226, 08021 Barcelona).

1.
2. D’acord amb l’article 21.2 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, i l’article 11.4 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, en el curs

escolar en què els alumnes iniciïn el primer ensenyament, els pares, mares o tutors dels alumnes la llengua habitual dels quals sigui el castellà poden 
sol·licitar, en el moment de la matrícula, a la direcció del centre en què siguin admesos, que els fills rebin atenció lingüística individualitzada en aquesta 
llengua.

3. Si dos o més germans presenten la sol·licitud al mateix centre per al mateix nivell educatiu, cal marcar la casella a totes les sol·licituds.
4. En els ensenyaments de P3 i 1r d’ESO s’assigna plaça d’ofici si no s’ha obtingut plaça en cap dels centres sol·licitats. Per a la resta d’ensenyaments, si es

vol l’assignació d’ofici cal indicar-ho a la sol·licitud. Si no s’indica, s’entén que no es demana.
5. El/la sol·licitant que vulgui obtenir una plaça a l'educació secundària obligatòria (ESO) i cursi (o hagi de cursar en el proper curs 2017-2018) ensenyaments

professionals de música o dansa o participi en programes d'alt rendiment esportiu, ho ha d'indicar a la sol·licitud de preinscripció.
6. D'acord amb l'article 10.1 del Decret 75/2007, aquest criteri també s’ha de marcar si es té un germà/ana escolaritzat en un centre públic de primària que té

consideració de centre únic amb el centre on es demana plaça, és a dir, quan només està adscrit a aquest centre.
7. Les dades del domicili que s’al·leguen a l’efecte de barem poden ser consultades per les persones interessades que participen en aquest procés de 

preinscripció en el mateix centre, ensenyament i nivell.
8. Són gratuïts i universals els ensenyaments següents: el segon cicle de l'educació infantil, l'educació primària, l'educació secundària obligatòria, els

programes de qualificació professional inicial i la formació professional de grau mitjà.
9. En el moment de la matrícula cal especificar l’opció d’aquesta matèria, que serà vàlida per a tota l'etapa, sens perjudici de la possible modificació, que 

s'haurà de comunicar al centre, per escrit, amb prou antelació a l'inici de qualsevol curs.



 
 
 
 
Calendari de preinscripció 2017-2018  
 
Segon cicle d'educació infantil i ensenyament obligatori 
(de P3 a P5, educació primària i ESO) 

Fase del procés Dates 

Presentació de sol·licituds  
 
23 de març al 4 d’abril 

Llistes amb el barem provisional 24 d’abril 

Reclamacions del 25 al 27 d’abril 

Llistes amb el barem definitiu un cop resoltes les reclamacions   3 de maig 

Sorteig del número de desempat 4 de maig 

Publicació de les llistes d'admesos  2 de juny 

Període de matriculació (infantil, primària i 1r d’ESO)   del 12 al 16 de juny 

Període de matriculació o confirmació de plaça (2n, 3r i 4t d’ESO)  del 26 al 30 de juny  

Període de matrícula extraordinària d’ESO pels pendents  d’exàmens de setembre   del 6 al 8 de setembre 

 
 
Criteris de baremació de la preinscripció 2017-2018 
 
Únicament quan no es disposin de places suficients per atendre les demandes, s’estableixen uns criteris de prioritat: 

Criteris generals: 
 
- Germans ja matriculats al centre o pares que treballin a l’escola: 40 punts. 

 Criteris de proximitat al centre: 
 Domicili de la persona sol·licitant dins l’àrea de proximitat: 30 punts. 
 Adreça del lloc de treball d’un dels pares o tutors dins l’àrea de proximitat del centre: 20 punts. 
 Domicili al districte de Sarrià-Sant Gervasi: 15 punts. 
 Domicili al municipi de Barcelona: 10 punts. 

 

- Si el pare o la mare, el tutor o la tutora, són beneficiaris de l’ajut de renda mínima d’inserció: 10 punts. 
 

- Discapacitat de l’alumne/a, pare, mare o germà (mínim del 33%): 10 punts. 
 

- En el cas de preinscripció per a 1r i 2n de batxillerat: punts corresponents a la nota mitjana de l’expedient d’ESO. 

Criteris complementaris (només s’apliquen en cas d’empat en els criteris generals): 
 

- Pel fet de formar part de família nombrosa o monoparental: 15 punts. 
- Pel fet de tenir una malaltia crònica de l’alumne/a que afecti el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, 

inclosos els celíacs: 10 punts. 
- Pel fet que el pare, la mare o germans escolaritzats siguin exalumnes del centre per al qual es presenta la 

sol·licitud: 5 punts. 

Si en la sol·licitud de preinscripció especifiqueu una adreça de correu electrònic, rebreu un missatge amb 
el codi de la sol·licitud. Aquest codi, juntament amb el document d'identificació (DNI/NIE/passaport) 
del primer tutor o tutora, permet consultar els resultats del procés per Internet. El missatge s'envia quan la 
consulta de les llistes està disponible. En el cas que no el rebeu, es recomana que comproveu que no ha 
quedat identificat com a correu brossa pel vostre servidor. 







 

 

 

 
 

L’Escola disposa de servei de transport escolar per atendre les necessitats de les famílies i facilitar l’accés a 

l’escola.  

  

Actualment hi col·laboren dues empreses amb la nostra Escola: Autopullman Padrós S.A i Aisamar . Les 

famílies poden contractar el servei de mati i tarda, o bé només matí o tarda.  

  

Autopullman Padrós S.A  

  

    Persona de contacte: Sra. Esther Masdeu   

       Tel. 932253053  

   E-mail: reserves@autopullmanpadros.es         

 Les quotes de transport escolar són les següents (curs 2016-2017): 

Servei complet: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Servei dos dies a la setmana 

 

VIATGE  QUOTA     

Matí i tarda  67,49€     Només 1 

fill o   filla  
Matí o tarda  52,46€  

Matí i tarda  61,53€    
1r i 2n  fill o filla  

  
Matí o tarda  48,01€  

Matí i tarda  58,51€    
3r  fill o filla  Matí o tarda  45,74€ 

        
  Servei d’un dia a la setmana  

   

VIATGE  QUOTA     

Matí i tarda  37,42€     Només 1 

fill o   filla  
Matí o tarda  29,90€  

Matí i tarda  34,44€    
1r i 2n  fill o filla  

Matí o tarda  27,68€  

Matí i tarda  32,93€    
3r  fill o filla   

Matí o tarda 26,54€  

VIATGE  QUOTA     

Matí i tarda        133,16 €  Només 1 fill o 

filla  
Matí o tarda          99,88 €  

Matí i tarda        119,84 €  
1r i 2n  fill o filla  

Matí o tarda  89,88 €  

Matí i tarda        113,20 €  
3r fill o filla  

Matí o tarda          84,89 €  



  

 

        

 

 Aisamar SL (ruta Sant Cugat) 

Persona de contacte: Sr. José Lorenzo  

Tel. 607499658  

E-mail: aisamar@aisamar.com  

 

 

 

 

 Els itineraris i punts de trobada amb els horaris del curs els podeu consultar al web de 

l’Escola. 

 Els autocars disposen d’una àrea de parada pròpia al carrer Iradier perquè els alumnes 

puguin pujar i baixar amb tota seguretat.  

CONSIDERACIONS A TENIR PRESENTS SOBRE EL TRANSPORT ESCOLAR   

- No és l’Escola qui contracta el servei, sinó la família.  

- No obstant això, en atenció a les famílies, l’Escola vetlla perquè l’empresa presti el servei sota uns criteris generals 

de legalitat, seguretat, racionalitat i bones pràctiques educatives i empresarials, incloent-hi la supervisió de tarifes.  

- Com a part contractant, les famílies poden reclamar directament a l’empresa les deficiències del servei, així com 

negociar o sol·licitar els canvis que creguin oportuns.   

- L’Escola resta oberta a canalitzar possibles reclamacions de les famílies si creuen que, dins dels límits raonables, 

es vulnera greument algun compromís. Tota reclamació que ens arriba es contrasta amb el transportista, podent-

se’n derivar un advertiment per escrit, o fins i tot la retirada de la confiança per part de l’Escola.  

Els límits raonables del servei  

 

La dispersió d’usuaris, les longituds dels recorreguts, les especials característiques de la mobilitat dins d’una ciutat gran , el volum 

dels vehicles i certes limitacions de circulació i parada dels autocars són factors que fan impossible atendre totes les necessitats i 

ens hem de regir per una norma general, uniforme, que no sempre pot resultar còmoda.  

- L’Escola considera raonable, llevat de qüestions de força major, un retard aproximat de 10 minuts tant en la recollida com en 

l’entrega. Això no treu que sigui estrictament necessària la puntualitat dels usuaris en els punts de trobada.  

- Les expressades condicions de mobilitat i d’horari escolar no fan possible un servei “porta a porta” sinó parades comunes 

preestablertes. L’Escola considera raonable que el punt de trobada estigui a 250 m. aproximadament del domicili. Els casos 

excepcionals han d’estar autoritzats per l’Escola i ho seran només si la distància és assumible i l’alternativa és no poder fer el 

servei.  

- Els autocars necessàriament han d’agrupar alumnes de diferents edats ja que porten germans de diverses etapes. L’horari del 

servei vindrà determinat per l’horari escolar dels alumnes que entrin més d’hora i el dels que surtin més tard (arribada a l’Escola 

no més tard de les 8.25h  i  sortida de l’Escola entre les 17.10h i 17.15h).   

- El nombre d’ocupants determina la viabilitat d’un itinerari. Si no s’arriba a un mínim no es pot fer el servei perquè les tar ifes no 

serien assequibles.  

- Passats els primers quinze dies de curs, els itineraris (punts de trobada i horaris) queden fixats per tot el curs. Si es donessin fets 

que obliguessin a replantejar punts de trobada i horaris, l’empresa n’hauria d’informar l’Escola. Les noves incorporacions s’han 

d’adaptar al que ja existeix.   

- Les condicions (punts de trobada, horaris i preus) poden variar d’un curs a l’altre.  

Per a més informació:    http://sarria.escolapia.cat     -    E-mail: pilar.buil@escolapia.cat -  rev. 08.17  

Curs 2016-2017 – Sant Cugat  
Quotes(*)  

1 plaça - viatge matí i tarda  135,84  

1 plaça - viatge matí o tarda  117,7  

2 places  - viatge matí i tarda (o 

tres germans matins o tarda)  231  

2 places – viatge matí o tarda  203,5  

3 places – viatge matí o tarda  308  

(*) La quota anual del túnel és de 60 euros per plaça, 
quantitat que es facturarà el mes de novembre. En cas de 

2 germans, se’n factura una al novembre i l’altra al 
desembre.  

   



 
 
 
 

 
SOL·LICITUD D’INFORMACIÓ DEL TRANSPORT ESCOLAR 

 
 
Nom i cognoms de l’alumne/a: 
 
Curs que farà: 
 
Adreça:       Població:    CP: 
 
Telèfon (particular):    Mòbils (contacte): 
 
Correu electrònic 
 
 
Si l’adreça de recollida i lliurament és diferent a la del domicili, indiqueu-la: 
 
Adreça de recollida: 
 
Adreça de tornada: 
 
 

 Quin tipus de servei voleu contractar?  (indiqueu el que correspongui) 
 
       
 

Servei matí i tarda               Servei només matí                 Servei només tarda 
 
 

 Quants dies necessiteu  el servei ? (indiqueu el que correspongui) 
 
 Especifiqueu els dies de la setmana: 
 
           Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 
 
 

 Quina zona?  (indiqueu el que correspongui) 
 
        
 

Barcelona-Ciutat   El Prat del Llobregat  Sant Cugat 
 
 
 
 
 
 
Signatura dels pares 
 
Barcelona, a _____ de _______________de 201___ 
 
 
És imprescindible lliurar aquesta informació per confirmar-vos la viabilitat de la vostra sol·licitud. 
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