INFORMACIÓ PREINSCRIPCIÓ – INFANTIL I PRIMÀRIA
Criteris generals d’admissió i barem a aplicar
•
•

Existència de germans o germanes al centre, en el moment que es presenta la
preinscripció, o pares/tutors legals que hi treballen.
40 punts
Quan el domicili de la persona sol·licitant estigui en l’àrea de proximitat del centre.
30 punts

A Vilanova no hi ha zonificació, per tant, tots els nens/nenes empadronats a la ciutat
tenen 30 punts
•

•
•

Quan a instància del pare o la mare, el tutor o la tutora legal es prengui en
consideració en comptes del domicili de l’alumne/a, l’adreça del lloc de treball d’un
d’ells, i aquest és dins de l’àrea de proximitat del centre.
20 punts
Quan l’alumne/a, pare, mare o germans acrediti una discapacitat de grau igual o
superior al 33%.
10 punts
Quan el pare, la mare o el tutor/a siguin beneficiaris de l’ajut de la renda mínima
d’inserció (PIRMI).
10 punts

Criteris complementaris
•
•
•

Si l’alumne forma part d’una família nombrosa o monoparental
15 punts
Si l’alumne té una malaltia crònica (inclosa la celíaca) que afecta al seu sistema
digestiu, endocrí o metabòlic.
10 punts
Si el pare, mare o tutor/a o un germà/ana de l’alumne/a han estat escolaritzats en
ensenyaments declarats actualment gratuïts i universals en el centre per al qual es
presenta la sol·licitud.
5 punts

Per a resoldre les situacions d’empat, s’assigna a cada sol·licitud un número
aleatòriament que es fa públic amb la relació baremada de sol·licituds. S’efectua un
sorteig públic per tal de determinar el número a partir del qual s’han d’ordenar les
sol·licituds.

Documents que cal presentar
La sol·licitud de preinscripció, que trobareu a la secretaria de l’escola, a l’Oficina
Municipal d’Escolarització (OME) o a www.gencat.cat . Només es pot presentar una
única sol·licitud i es pot fer al centre demanat en primer lloc o a l’Oficina Municipal
d’Escolarització (OME).
Original i fotocòpia del llibre de família o 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 la targeta de residència on consta el NIE si es tracta de
persones estrangeres.
Original i fotocòpia de la targeta sanitària individual.
Les dades d’identificació o filiació per a l’alumnat estranger podran acreditar-se amb el
document d’identitat, el passaport o el llibre de família del país d’origen.

Com i quan presentar la sol·licitud de preinscripció
Les sol·licituds de preinscripció es poden presentar durant els dies de preinscripció a la
secretaria de la Rambla Principal,101 o bé a l’Oficina de l’OME (Oficina Municipal
d’Escolarització, a la Paperera).
Si voleu parlar amb Direcció us atendrem a l’edifici de la Rambla durant els dies de
preinscripció en el següent horari:
Dimarts de 11 a 13h
Dimecres de 10:30 a 13h
Dijous de 15 a 17h
Divendres de 10 a 13h i de 15 a 17h

Per a més informació podeu consultar:
http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/info-general/
www.elcimvilanova.cat

