Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Institut Gallecs
PREINSCRIPCIÓ ESO 2017-2018
DOCUMENTACIÓ IDENTIFICATIVA (Cal presentar en tots els casos)
1. Omplir degudament la sol·licitud de preinscripció. Cal presentar una única sol·licitud al
centre demanat en primer lloc, ordenant els Instituts que es desitgin per ordre de
preferència.
2. Original i fotocòpia del carnet d’identitat (DNI) de l’alumne/a si té més de 14 anys.
3. Original i fotocòpia del carnet d’identitat del pare, mare o tutor legal de l’alumne/a de la
targeta de residència on consta el NIE si es tracta de persones estrangeres.
4. Original i fotocòpia completa del llibre de família o documents relatius a l’estat civil.
5. Original i fotocòpia de la targeta sanitària individual (TIS) de l’alumne/a.
6. Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l'alumne
o alumna està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies
DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA PELS CRITERIS DE BAREMACIÓ (només cal
presentar per al criteri de prioritat al·legat)
Criteris específics de prioritat:
Tenen preferència els alumnes que procedeixin de centres i ensenyaments adscrits al
centre.
Criteris Generals:
1.Existència de germans escolaritzats al centre o pares o tutors legals que hi treballen: (40
punts)
▪ S’entén que un alumne té germans escolaritzats al centre quan aquests ho estan en el
moment de presentar la sol•licitud de preinscripció .
▪ S’entén que el pare/mare o tutor hi treballa quan en el moment de presentar la sol·licitud de
preinscripció exerceix en el centre una activitat continuada amb una jornada mínima en el
centre de 10 hores setmanals, amb el corresponent nomenament d’interí, substitut,
contractat laboral o administratiu
2. Proximitat del domicili habitual de l’alumne/a al centre: (30 punts)
Proximitat del lloc de treball del pare, mare, tutor/a: (20 punts)
▪ Quan el domicili habitual que s’al·lega no coincideix amb el del DNI de la persona
sol·licitant o de la targeta de residència, cal aportar certificat o volant municipal de
convivència de l’alumne/a, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant i el
resguard de la renovació del DNI.
▪ Quan es consideri el lloc el domicili del lloc de treball, cal presentar una còpia del contracte
laboral o d’un certificat emès a aquest efecte per l’empresa.

3. Renda anual de la unitat familiar (10 punts)
▪ Quan el pare o la mare, tutor/a siguin beneficiaris de l’ajut de la renda mínima d’inserció,
calculat en funció dels fills a càrrec de la persona perceptora. Cal aportar la documentació
acreditativa de ser beneficiària de l’esmentada prestació econòmica.
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4. Discapacitat igual o superior al 33% de l’alumne/a, el pare, la mare, el tutor/a o els
germans (10 punts)
▪ Es consideren afectats per una discapacitat igual o superior al 33% el pensionistes de la
Seguretat Social que tinguin reconeguda una pensió d’incapacitat permanent en grau de
total, absoluta o de gran invalidesa, i els de les classes passives que tinguin reconeguda una
pensió de jubilació o de retir per una incapacitat permanent per al servei o inutilitat. Cal
presentar original i fotocòpia del certificat de la persona que al·legui aquesta condició emès
pel Departament d’Acció Social i Ciutadania. També s’admeten els certificats de discapacitat
emesos per l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques (ICAM) o pels organismes competents
d’altres comunitats autònomes.

Criteris complementaris:
1. Condició legal de família nombrosa o monoparental (15 punts)
▪ Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa vigent.
▪ Original i fotocòpia del títol de família monoparental que el tramita el Departament d’Acció
Social i Ciutadania.
2. Malaltia crònica greu inclosa la celíaca de l’alumne/a que afecta el seu sistema digestiu,
endocrí i metabòlic (10 punts)
▪ Informe emès per un metge del sistema públic de salut, certificat mèdic oficial amb
signatura legalitzada pel col·legi de metges.
3. Si el pare, mare, tutors o germans de l’alumne/a han estat escolaritzats en ensenyaments
declarats actualment gratuïts i universals en el centre on es presenta la sol·licitud (5 punts)
▪ L’interessat/ada haurà de facilitar les seves dades perquè el centre pugui fer les
comprovacions adients.

CALENDARI
Presentació de sol·licituds
Publicació de les llistes amb el barem provisional
Presentació de reclamacions
Resolució de reclamacions
Publicació llistes amb el barem definitiu
Sorteig del número de desempat
Publicació de llistes ordenades definitives
Publicació de les llistes d’admesos
Matrícula de 1r d’ESO
Matrícula de 2n, 3r i 4t d’ESO

Del 23 de març a 4 d’abril
24 d’abril
Del 25 al 27 d’abril
28 d’abril
3 de maig
4 de maig
8 de maig
2 de juny
Del 12 al 16 de juny
Del 26 al 30 de juny

Si les dades no s’acrediten documentalment, el concepte afectat no computarà a efecte de barem.
La falsedat o el frau en les dades aportades comporta la invalidació dels drets de prioritat que pugui correspondre. Si
la falsedat o el frau es constata un cop iniciat el curs, l’alumnat perd el dret a la plaça i ha de participar en el següent
procés de preinscripció i matrícula. El Departament d‘Ensenyament ha de comunicar a l’autoritat competent aquest fet
per tal que aquesta adopti les mesures oportunes en relació amb la responsabilitat en què el sol·licitant hagi pogut
incórrer.
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