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Dossier informatiu 
http://www.escolapuigdarques.cat/ 

 
telèfon: 972 463733 (9h. a 12.30h.) 

correu electrònic: b7000846@xtec.cat 

http://www.escolapuigdarques.cat/
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Preinscripció: dies, horaris i documents 
 

● del 13 al 22 de maig telemàticament  

● del 19 al 22 de maig amb cita prèvia de 9.00 a 13.30h. a l’escola Puig d’Arques (casos excepcionals) 

 

Calendari 
 

 8 de maig Publicació oferta  de places 

13 al 22 de maig Presentació de sol·licituds preinscripció amb suport informàtic  

19 al 22 de maig Presentació de sol·licituds preinscripció amb cita prèvia  

fins 25 maig  Presentació documentació telemàtica 

29 maig  Llistes amb el barem provisional 

2 al 5 de juny  Reclamacions 

9 juny Llistes amb el barem un cop resoltes les reclamacions 

9 de juny Sorteig (número desempat) 

11 de juny Publicació de les llistes ordenades definitives 

6 de juliol  Publicació de l’oferta final 

7 juliol Publicació de les llistes d’assignació i llista d’espera 

13 al 17 de juliol  Període de matriculació 
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Preinscripció telemàtica del 13 al 22 de maig 
 

• Entrar al web del Departament d’educació preinscripció.gencat.cat 

• Omplir la sol·licitud telemàticament 

La sol·licitud només es considera presentada quan, després d'omplir tot el formulari, s'executa l'opció "enviament" 

des de l'última pantalla i s’obté el resguard de la sol·licitud. 

• Enviar el resguard de sol·licitud  juntament amb la documentació acreditativa escanejada o fotografiada, 

al correu electrònic oficial de l’escola Puig d’Arques: b7000846 @xtec.cat (Assumpte: PREINSCRIPCIÓ + 

NOM i COGNOM de l’alumne/a). 

• L’escola respondrà al correu justificant la recepció de la sol·licitud per a què el sol·licitant en tingui 

constància. 

 
 

Preinscripció presencial del 19 al 22 de maig (casos excepcionals) 
 

1) Demanar cita prèvia al telèfon: 97246 37 33 ( 9h a 12.30h a partir del dia 13 de maig) o  per correu o a 

l’eina de cita prèvia del Departament d’Educació. 

2) Portar la sol·licitud i la documentació (es recomana portar mascareta, guants i un bolígraf) a l’escola. 
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Documents que cal presentar:  
 

● Sol·licitud omplerta (presencial)  o resguard de preinscripció (telemàtica) 

● Original i fotocòpia del llibre de vacunes (de l’alumne/a).  

● Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual) (de l’alumne/a).   

● Original i fotocòpia llibre de família (de totes les planes escrites). 

● Original i fotocòpia del DNI del pare, mare, tutor/a i alumne/a (si en té). 

● Si l’adreça del DNI del sol·licitant no coincideix amb la de la sol·licitud, cal aportar ell certificat  de 

convivència del municipi que us facilitaran al vostre Ajuntament.  

● Número identificador de l’alumne/a del Registre d’Alumnes de Catalunya (RALC) per alumnes que es 

matriculen a cursos posteriors a P3.  

 
 

L’imprès de preinscripció el trobareu a la web del centre o a la web del Departament d’Educació: preinscripcio.gencat.cat 
 
*Originals només amb preinscripció presencial 
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Documentació acreditativa dels criteris de prioritat: 
  

Criteris generals a efectes de barem PUNTUACIÓ Documentació: 
Germans escolaritzats al centre o pares o tutors legals que hi 
treballen. 
 

40 punts - 

Quan el domicili habitual es troba a l'àrea d'influència del centre.  30 punts DNI del sol·licitant si consta  adreça 
habitual o certificat  de convivència del 
municipi.  
 

Quan, a instància del sol·licitant es pren en consideració l'adreça 
del lloc de treball.  
 

20 punts  el contracte laboral o un certificat emès 
a aquest efecte per l'empresa. 

 Els beneficiaris de l'ajut de la renda garantida de ciutadania. 
 

10 punts Acreditació corresponent. 

Discapacitat (igual o superior al 33%) de l'alumne o alumna, el 
pare o mare, o el germà o germana. 

10 punts Acreditació discapacitat igual o 
superior al 33% amb certificat o targeta 
acreditativa. 

Criteris complementaris a efectes de barem  Aquesta puntuació s’aplica només per resoldre situacions d’empat.  

 
L'alumne o alumna forma part d'una família 
nombrosa o monoparental. 
 

15 punts  Títol de família nombrosa o 
monoparental vigent. 

 
Per qualsevol dubte sobre la Preinscripció o el nostre Projecte Educatiu no dubteu a trucar, enviar un correu o mirar la 

web de l’escola. 

Benvinguts a l’escola Puig d’Arques! 

La direcció 


