
 

                  
 

PREINSCRIPCIÓ CURS 2018-19 
 

Publicació de l’oferta Entre el 23 i el 25 d’abril  

Presentació de les sol· licituds Del 2 al 11 de maig 

Llista de sol· licituds amb puntuació provisional 22 de maig 

Presentació de reclamacions Del 23 i el 25 de maig 

Sorteig del número de desempat Del 23 al 25 de maig 

Llista ordenada definitiva 1 de juny 

Període de matriculació Del 4 al 8 de juny 

 
DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA 
TOTHOM: 
• Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.  

• Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare o mare o tutor/a o guardador/a de fet) 
o de la targeta de residència on consta el NIE si es tracta de persones estrangeres. 

• Original i fotocòpia del DNI de l'alumne o alumna, si en té.  

• Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual).  
 

DOCUMENTACIÓ PER ACREDITAR DRET A TENIR PUNTS A EFECTES DE BAREM 
A: Quan el domicili de la persona sol·licitant estigui en l’àrea de proximitat del centre: 30 punts. 
Documentació: Si viviu a Piera el dni amb direcció actual o certificat de convivència. O lloc de treball en 
l´àrea de proximitat del centre: 20 punts. Documentació: certificat empresa amb direcció lloc de 

treball. 
B: Quan l’alumne té germans escolaritzats, pares o tutors en el moment que es presenta la sol·licitud 
de preinscripció: 40 punts. Quan han estat escolaritzats en cursos anteriors: 5 punts. Documentació: 

disponible a l’escola. 

C: Quan el sol·licitant figuri en un títol vigent que acrediti la consideració legal de família nombrosa o 
monoparental: 15 punts. Documentació: Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o 

monoparental vigent. 
D: Quan el pares, mare, tutor/a, siguin beneficiaris de l’ajut de la renda mínima d’inserció: 10 punts. 
Documentació acreditativa de ser beneficiari/ària de la prestació econòmica de la renda mínima 

d'inserció. 
E: Malaltia crònica de l’alumne que afecti al seu aparell digestiu i exigeixi una dieta complexa que 
condiciona la seva salut: 10 punts. Documentació: Informe emès per un metge o metgessa del sistema 

públic de salut o certificat mèdic oficial amb signatura legalitzada pel col·legi de metges de la 

demarcació corresponent, en què s'indiqui expressament que l'alumne o alumna té diagnosticada una 

malaltia crònica que afecta el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs, i s'hi 

especifiqui de quina malaltia es tracta. 

F: Quan l’alumne, el pare, la mare, el tutor/a, o els germans acrediti la condició de discapacitat (igual o 
superior al 33%): 10 punts. Documentació: Original i fotocòpia del certificat de discapacitat de la 

persona que al·legui aquesta condició, emès pel Departament de Benestar Social i Família. 
G: Condició laboral activa d’ambdós progenitors: quan el pare i la mare o tutor legal treballin:  5 punts. 
Documentació: certificat empresa o última nòmina. 
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