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PREINSCRIPCIÓ CURS 2014-15 

INFORMACIÓ GENERAL 

La preinscripció és el tràmit que cal fer per ser admès per primera vegada en un centre 

sostingut amb fons públics, i també quan es vol canviar de centre. 

Per fer la preinscripció cal: 

1. Conèixer el calendari de tot el procés. 

2. Consultar els centres i l'oferta de places escolars. 

3. Conèixer tots els criteris de prioritat amb què s'ordenen les sol·licituds i també la 

documentació necessària per justificar-los. 

4. Presentar la sol·licitud i la documentació en el termini que s'estableixi. 

 

Les sol·licituds s'ordenen d'acord amb l'aplicació dels criteris de prioritat.  

DATES DE LA PREINSCRIPCIÓ DEL CURS 2014-2015 

Està en tràmit de publicació al DOGC la resolució per a la preinscripció del curs 2014-2015. Es 

mantenen els mateixos criteris generals i complementaris d’admissió d’alumnes i els barems 

que es van aplicar el darrer curs. 

ELS TERMINIS PREVISTOS DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS SÓN: 

De l'11 al 21 de març, per al segon cicle d'educació infantil, educació primària,               

centres integrats i educació secundària obligatòria. 

     

L’escola TAULA RODONA farà una JORNADA DE PORTES OBERTES                                                  

el dia 7 de març de 5 a 7 de la tarda. 

 

http://www.escolataularodona.cat/


 

 

CRITERIS DE PRIORITAT PER A L'ORDENACIÓ DE LES SOL·LICITUDS 

Per al 2n cicle d'educació infantil, l'educació primària, l'ESO i batxillerat:  

Criteris generals: 

 

      1)  Si hi ha germans matriculats al centre (o en un centre públic adscrit) o el pare, mare, 

tutor legal hi treballa:                     40 punts 

      2)  Per proximitat del domicili o del lloc de treball al centre sol·licitat en primer lloc :     

(només una opció) 

            a) Domicili a l'àrea de proximitat del centre:      30 punts 

           b) Lloc de treball a l'àrea de proximitat del centre:           20 punts 

           c) A la ciutat de Barcelona, domicili al mateix districte del centre:    15 punts 

        3) Si el pare, mare o tutor legal reben l'ajut de la renda mínima d'inserció: 10 punts 

        4)  Per discapacitat igual o superior al 33% alumne o  familiar de 1r grau:    10 punts 

 

    Criteris complementaris: 

a) Pel fet de formar part d'una família nombrosa o monoparental:                   15 punts 

b) Si l'alumne té una malaltia crònica que afecti el sistema digestiu, endocrí o metabòlic 

(s'hi inclouen les persones celíaques):                   10 punts 

 

c)  Si el pare, mare, tutor legal o germà de l'alumne ha estat escolaritzat en 

ensenyaments declarats actualment gratuïts i universals (segon cicle d'educació 

infantil, educació primària, educació secundària obligatòria PQPI i formació 

professional de grau mitjà) al centre sol·licitat en primer lloc:                   5 punts 

En cas de voler ampliar aquesta informació podeu consultar la  

pàgina web  del Departament d’Ensenyament: 

           http://www20.gencat.cat/portal/site/ensenyament 
 

IMPORTANT: 
 

Recordeu que cal demanar dia i hora per poder fer la PREINSCRIPCIÓ  
i també portar tota la documentació necessària. 

 
 

http://www20.gencat.cat/portal/site/ensenyament

