
 

Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 
Escola Mare de Déu de la Roca 
 

 

CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ 2019-2020 
 

Segon cicle d’educació infantil i ensenyament obligatori 
(P3 – 6è) 

 

FASES DE LA PREINSCRIPCIÓ 
 Dates 

Publicació de l’oferta: 27 de març de 2019 

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:  29 de març al 9 d’abril de 2019 

Publicació de llistes amb puntuació provisional:  26 d’abril de 2019 

Termini per presentar reclamacions: 29 d’abril  al 3 de maig de 2019 

Publicació de les llistes cop resoltes reclamacions: 8 de maig de 2019 

Sorteig: 9 de maig de 2019 

Publicació de les llistes ordenades definitives: 14 de maig de 2019 

Publicació de l’oferta definitiva: 11 de juny de 2019 

Publicació de les llistes d’admesos: 12 de juny de 2019 

PERÍODE DE MATRICULACIÓ: 20 al 26 de juny de 2019 

 

Documentació que cal presentar: 
 

- Sol·licitud de la preinscripció. 
- Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. 
- Original i fotocòpia del DNI/NIE del pare i la mare o tutor/a. 
- Original i fotocòpia del DNI/NIE del nen/a (en cas que en tingui). 
- Original i fotocòpia de la targeta d’identificació sanitària (TIS). 
- Original i fotocòpia del carnet de vacunes (si no en té, ha de presentar certificat 

mèdic oficial on figurin les dosis de vacuna rebudes amb les dates corresponents). 
- Fotografies (6 a educació infantil i 2 a educació primària, amb el nom i cognoms al dors). 
- Certificat de convivència (cal demanar-lo a l’Ajuntament). 
- En cas de pares separats o divorciats: fotocòpia on consti qui té la custòdia 

legal de l’alumne/a. 
 
Alumnes de P4 a 6è, també cal portar: 
 

- Últims informes de l’alumne 
- Certificat amb l’IDALU 

 
(Si quan es presenta la documentació requerida per a fer la sol·licitud manca algun 
document, es podrà adjuntar fins el 10 d’abril com a data màxima) 



  

 

 

Documentació acreditativa dels diferents criteris generals o complementaris 
de baremació que només s’ha de presentar si s’al·leguen: 

 CRITERIS GENERALS PUNTUACIÓ 

1 Existència de germans/es matriculats al centre educatiu o de 
pares o tutors legals que hi treballen o família acollidora 

40 

2 

Proximitat del domicili de l’alumne/a o, si s’escau, proximitat del lloc de treball de la 
persona sol·licitant. Només quan el domicili familiar que s’al·lega no coincideix amb el 
DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE, en el cas de 
persones estrangeres, certificat o volant municipal de convivència de l’alumne/a on hi ha 
de constar que conviu amb la persona sol·licitant i resguard de la renovació del DNI o 
comunicació amb registre d’entrada del canvi de domicili a la Delegació del Govern en 
cas de persones estrangeres. 
Quan per aquest criteri es consideri el domicili del lloc de treball, s’acreditarà mitjançant 
l’aportació d’una còpia del contracte laboral o d’un certificat emès a l’efecte per 
l’empresa. 

Domicili a l’àrea d’influència del centre 30 

Lloc de treball a l’àrea d’influència del centre 20 

Domicili al mateix municipi del centre 10 

3 
Renda anual de la unitat familiar.  
Documentació acreditativa de ser beneficiari de la prestació econòmica 
de la renda mínima d’inserció o de l’equivalent, la renda garantida de 
ciutadania 

10 

4 

Discapacitat de l’alumne/a, pare, mare o tutor/a o germans (igual o 
superior al 33%) 
Original i fotocòpia del certificat o de la targeta acreditativa de la 
discapacitat de la persona que n’al·lega la condició emès pel 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies o organismes 
competents d’altres comunitats autònomes.  
Si és el cas, el document acreditatiu de ser beneficiari d’una pensió 
d’incapacitat permanent de grau total o de gran invalidesa i els de les 
classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o de 
retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat. 

10 

 CRITERIS COMPLEMENTARIS PUNTUACIÓ 

1 Condició legal de família nombrosa o monoparental 
Original i fotocòpia del títol de família nombrosa o monoparental vigent. 

15 

 


