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1 L’àrea d’influència la podeu consultar a la pàgina edubcn.cat del Consorci d’Educació 

PREINSCRIPCIÓ 2018-2019 
 

La sol· licitud que s’ha de presentar a l’escola es pot descarregar des de la pàgina oficial del 
departament d’educació (www.gencat.cat) un cop l’hagin publicat, des de la intranet de la 
nostra escola (jm-santandreu.net) o recollir-la a la secretaria del centre. 
S’ha de presentar UNA única sol·licitud en el centre triat en primera opció. Si es presenta en 
més d’una escola, automàticament queda anul·lada i no s’entraria en el procés de preinscripció 
ordinari. 
Tanmateix, s’ha de presentar dues còpies, ja que una còpia la segellarà l’escola i la lliurarà als 
pares al moment de presentar la preinscripció i l’altra còpia romandrà al centre. 
 

• El termini de presentació de sol· licituds: del 13 al 24 d’abril (ambdós inclosos) per 
les etapes d’Educació Infantil, Primària i Secundària. 

 
• La documentació que cal aportar: 

 
• 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, 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/a en cas que sigui major de 14 anys o tingui 
DNI tot i ésser menor de 14 anys. 

• Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual). Si no se’n disposa el 
Departament d’Educació consultarà el codi CIP de la targeta sanitària. 

 
Criteris generals: 
 

• Germans escolaritzats al centre: 40 punts. 
• Domicili habitual a l’àrea d’influència1 del centre: 30 punts. 
• Quan es prengui en consideració l’adreça del lloc de treball: 20 punts. 
• En el cas de ciutat de Barcelona, quan el domicili habitual és al mateix districte 

municipal però no a la seva àrea d’influència1: 15 punts. 
• Quan el domicili habitual és al mateix municipi del centre sol· licitat però no en la seva 

àrea d’influència1: 10 punts.  
• Renda anual de la unitat familiar (que siguin beneficiaris de l’ajut de la renda mínima 

d’inserció): 10 punts. 
• Discapacitat de l’alumne/a, pare mare o germans: 10 punts 

 

Criteris complementaris: 
 
• Família nombrosa o monoparental: 15 punts. 
• Si l’alumne té una malaltia crònica que afecta el seu sistema digestiu, endocrí o 

metabòlic, inclosos els celíacs: 10 punts. 

• Si el pare, la mare, els tutors o els germans han estat escolaritzats al centre: 5 punts. 


