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PREINSCRIPCIÓ I  MATRÍCULA CURS 2019/20 
 

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA 
 
 
 

Calendari: 
Presentació de les sol·licituds presencials del 29 de març al 9 d’abril          
                   

Publicació de les llistes amb el   26 d’abril  
barem provisional                 
Reclamacions     del 29 d’abril al 3 de maig           

Publicació de les llistes un cop 
resoltes les reclamacions   8 de maig              
Sorteig del número de desempat  9 de maig 

Publicació de les llistes d’alumnat 
admès      12 de juny             
Període de matriculació (1r d’ESO)  del 20 al 26 de juny 
Matriculació 2n, 3r, i 4t d’ESO               del 27 de juny al 3 de juliol            

 
 
Criteris generals: 
La procedència d’una escola adscrita a l’institut és el criteri prioritari per a l’admissió 
(E. Collserola, E. Gerbert d’Orlhac, E. Pi d’en Xandri) 
 
Germans matriculats a l’institut, o fill de treballador/a del centre           40 

 
Proximitat al centre (1) : 

 Domicili dins de l’àrea de proximitat      30 
 Lloc de treball dins de l’àrea de proximitat     20 
 Domicili en el mateix municipi       10 

(1) L’àrea de proximitat es pot consultar a la secretaria de l’institut 
 
Beneficiari de la RMI (renda mínima d’inserció)      10 

 
Discapacitat de l’alumne o d’un familiar, germà/na, 
pare/mare o tutor, igual o superior al 33%      10 

Criteris complementaris :  
 
Família nombrosa o monoparental       15 
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Documentació que cal presentar per a la preinscripció: 
 
Sol·licitud del Departament d’Ensenyament 
 
Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació (partida de naixement) 
 
Original i fotocòpia del DNI , NIE o passaport de l’alumne/a. 
 
Original i fotocòpia del DNI, passaport o NIE o altres documents d’identitat del pare i la mare 
o tutors legals. 
 
Original i fotocòpia de la TSI (Targeta sanitària individual) de l’alumne 
 
 
Original i fotocòpia del carnet de vacunacions 
 
Per justificar els criteris generals d’admissió, cal presentar: 
 
 
Proximitat al centre: 
 
Certificat o volant municipal de convivència de l’alumne amb la persona sol·licitant i el resguard de la 
renovació del DNI, quan el domicili que s’al·lega no coincideix amb el document que es presenta. 
 
Còpia del contracte laboral o del certificat emès per l’empresa, quan s’al·lega el domicili del lloc de 
treball. 
 
Renda anual de la unitat familiar: 
 
Documentació acreditativa de ser beneficiari de la prestació econòmica de la renda mínima d’inserció 
(RMI) 
 
Discapacitat de l’alumne/a, pare, mare, tutor, tutora, o germans: 
 
Original i fotocòpia del certificat de disminució, igual o superior al 33% 
 
Família nombrosa o monoparental: 
 
Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent. 
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