PREINSCIPCIÓ CURS 2019-2020
de P3 a 4t d’ESO

PER A MÉS INFORMACIÓ

CALENDARI

Als centres escolars públics i privats concertats de la
ciutat.
OIAC (Oficina d’Informació i Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de
Girona, Pl. del Vi, 1. Tel. 972419010.
Web Ajuntament de Girona:
www.girona.cat/ome

Publicació oferta inicial de places

del 29 de març
al 9 d'abril

CALENDARIde sol·licituds
Presentació

26 d'abril
del 29 d’abril al
3 de maig

Serveis Territorials de Departament d’Ensenyament, plaça Pompeu
Fabra, 1, tel. 872 975 000. www.gencat.cat/preinscripció

9 de maig

Decret 10/2012, de 31 de gener, de modificació del Decret 75/2007, de
27 de març, pel qual s’estableix el procediment d’admissió de l’alumnat
als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics.
Decret 31/2019, de 5 de febrer, de modificació del Decret 75/2007, de
27 de març, pel qual s’estableix el procediment d’admissió de l’alumnat
als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics.

14 de maig
del 30 maig al 3
juny
11 de juny

12 de juny
del 20 al 26
de juny
Del 27 de juny al 3
de juliol

DL Gi 262-2019

L’Ajuntament posa a disposició de les famílies
l’Oficina Municipal d’Escolarització, servei
d’orientació i assessorament, amb prèvia sol·licitud
de cita. www.girona.cat/ome

27 de març

Publicació llista amb puntuació provisional (barem)
Reclamacions a la llista puntuada (barem)
Publicació núm. de sorteig per ordenar les sol·licituds
en cas d'empat
Llistes ordenades amb puntuació definitiva (barem)
Període d’ampliació de peticions sense assignació
Publicació oferta final de places
Publicació de les llistes d'alumnes admesos
Període de matrículació: Infantil, primària i 1ESO
Període de matrículació: 2n, 3r i 4t d'ESO

LLOC DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS

LLOC DE PRESENTACIÓ SOL·LICITUDS
Al centre demanat en primera opció

Servei Municipal d’Educació
Plaça del Vi, 1, 17004 Girona | Tel. 972 419 000
www.girona.cat/educacio

Per internet: es pot inciar el tràmit a la web: ww.gencat.cat/preinscripció
(Atenció: cal presentar la documentació i signar la sol·licitud personalment al
centre escolar)

Estudis professionals de dansa,
música o programes d’alt rendiment
esportiu: a l’ESO i Batxillerat tenen
preferència els alumnes en els
centres que determini la resolució.

(original i fotocòpia)
• DNI, NIE o passaport del pare/mare o tutor
legal.
En el cas d’estrangers comunitaris, cal aportar el document d’identitat
del país d’origen.
En cas que el DNI o NIE no tinguin l’adreça que s’al·lega, caldrà
presentar un certificat o volant municipal de convivència on ha de
constar que l’alumne/a conviu amb el sol·licitant. També cal que el
presentin les persones que s’identifiquin amb el passaport.

• DNI, NIE o passaport si el menor en té o
necessari si es major de 14 anys.
• Llibre de família o certificat de naixement.
Si l’alumne està en situació d’acolliment, cal la resolució del
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
Les dades d’identificació o filiació per a l’alumnat estranger podran
acreditar-se amb el document d’identitat, el llibre de família del país
d’origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar.

10 punts: Discapacitat de
l’alumne/a, pare o germans i igual o
superior al 33%.

10 punts: Renda anual de la unitat
familiar. El pare, mare o tutor legal
són beneficiaris de l’ajut de la renda
garantida de ciutadania

• 10 punts: per residència a la
ciutat de Girona.

• 20 punts: si el pare/mare o tutor/a
treballen a la zona del centre
sol.licitat.

Si correspon, a l’efecte del barem:

• 30 punts: per viure a la zona
d’influència del centre sol.licitat.

Adscripció: a l’ESO tenen
preferència els alumnes que
provenen d’un centre adscrit.
40 punts: per tenir germans
15 punts: Formar part d’una família
escolaritzats al centre sol·licitat o nombrosa o monoparental (carnet
que el pare/mare o tutor hi treballi
vigent)

PRIORITARIS (només ESO)
COMPLEMENTARIS
GENERALS

BAREM: Criteris de prioritat en l’ordenació de les sol·licituds:

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

• Renda garantida de ciutadania: acreditació de
ser beneficiari/ària de la prestació econòmica.
• Certificat de discapacitat igual o superior al
33% de l’alumne, el pare, la mare/ tutor/a o els
germans.
• Carnet de família nombrosa o monoparental
vigent.
• Domicili laboral dins zona influència: per
acreditar-ho cal aportar un certificat d’empresa o
contracte laboral.

