Calendari de preinscripció 2019-2020
Segon cicle d'educació infantil i ensenyament obligatori
(de P3 a P5, educació primària i ESO)
Fase del procés

Dates

Publicació oferta inicial

27 de març

Presentació de sol·licituds

29 de març al 9 d’abril

Llistes amb les puntuacions provisionals

26 d’abril

Termini de reclamació de la puntuació provisional

29 d’abril al 3 de maig

Llistes amb les puntuacions definitives un cop resoltes les reclamacions

8 de maig

Sorteig del número de desempat

9 de maig

Publicació de la llista ordenada definitiva

14 de maig

Període d’ampliació de peticions per a les sol·licitud de preinscripció sense
assignació (assignació d’ofici)

30 de maig al 3 de juny

Publicació de l’oferta final

11 de juny

Publicació de les llistes d'admesos i , si escau, de la llista d’espera

12 de juny

Període de matriculació (infantil, primària i 1r d’ESO)

del 20 al 26 de juny

Període de matriculació o confirmació de plaça (2n, 3r i 4t d’ESO)

del 27 de juny al 3 de juliol

Criteris de baremació de la preinscripció 2019-2020
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 la renda garantida de ciutadania: 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
• Família nombrosa/família monoparental: 15 punts

A la sol·licitud de preinscripció heu d’informar d’una adreça de correu electrònic i rebreu un missatge amb el codi de
la sol·licitud. Aquest codi, juntament amb el document d'identificació (DNI/NIE/passaport) del primer tutor/a, permet
consultar els resultats del procés per internet. El missatge s'envia quan la consulta de les llistes està disponible. En cas
de no rebre’l, comproveu que no ha quedat identificat com a correu brossa pel vostre servidor.

