
 CRITERIS PRIORITARIS 

 
a) Existència de germans escolaritzats en el centre 

 
Barem: 50 punts 
 

b) Proximitat del domicili habitual de l’alumne/a al centre o, proximitat del lloc de 
treball dels pares o tutors 

 
Domicili habitual zona educativa: 30 punts 
Adreça lloc de treball: 20 punts 
Domicili habitual mateix municipi: 10 punts 
 

c) Renda anual de la unitat familiar 
 
Beneficiaris de l’ajut de la renda garantida de ciutadania: 15 punts 
 

 

 CRITERIS COMPLEMENTARIS 
 

a) Discapacitat de l’alumne/a, pare o mare, tutor/a o germans igual o superior  al 
33% : 15 punts 

 
b)  Quan el pare o mare o tutor/a legal treballa en el centre, en el moment de 

presentar la sol·licitud de preinscripció : 10 punts 
 

c)  Família nombrosa: 10 punts 
 

d)  Família monoparental: 10 punts 
 

e)  Alumne/a nascut en un part múltiple: 10 punts 
 

f)  Alumne/a en situació d’acolliment familiar: 10 punts 
 

g)  Condició de víctima de violència de gènere o terrorisme: 10 punts 
 
 
 
Més informació a : https://preinscripcio.gencat.cat              
 
AFA (Associació de Famílies d’Alumnes)                                Rambla Onze de Setembre, 59 
Mòbil 699 621 191                                                                                   17244 Cassà de la Selva 
afapuigdarques@gmail.com                                                                                Tel.972 463 733 
                                                                                                                            b7000846@xtec.cat 
                                                                                               http://www.escolapuigdarques.cat 

 

     

  

 

 



CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA   
CURS 2023-2024 

Presentació telemàtica de sol·licituds: del 06 al 20 de març 
 
 

Publicació de l'oferta inicial 3 de març 

Presentació i/o modificació de 
sol·licituds 2n cicle Educació Infantil 
i Primària 

Del 6 al 20 de març 

Presentació de documentació que no 
s’hagi pogut adjuntar 

21 i 22 de març 

Publicació de la llista de sol·licituds 
amb la puntuació provisional 

21 d'abril 

Presentació de reclamacions a la llista 
amb la puntuació provisional 

Del 21 al 27 d'abril 

Publicació de la llista amb la 
puntuació, resoltes les reclamacions 

3 de maig 

Sorteig 9 de maig 

Publicació de la llista ordenada 11 de maig 

Publicació de l'oferta final 9 de juny 

Publicació de la llista d'admesos i la 
llista d'espera 

12 de juny 

Període de matriculació  Del 20 al 28 de juny 
 

 PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS 


- Per formulari electrònic disponible al web del Departament d’Educació.  
Per accedir mitjançant un certificat digital, com ara el DNIe o IdCat Mòbil. 

 
- Per suport informàtic disponible al web del Departament d’Educació. Cal  

adjuntar al formulari el document identificatiu escanejat o fotografiat de la 
persona que presenta la sol·licitud per acreditar la seva identitat. 

 
En el cas que les famílies no tinguin la possibilitat de fer-les de forma 
autònoma, es faran de la següent manera: 

 
- Les famílies demanaran hora al centre escolar escollit per rebre assistència 

a l’hora de tramitar la preinscripció telemàtica. 
 
- O bé, des de l’Ajuntament que oferirà suport en la tramitació de les 

preinscripcions escolars que no puguin assumir els centres educatius i 
sempre amb cita prèvia ( tel.972 460 005 ). 

 
 
 

 DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR 
 

SOL·LICITUD ELECTRÒNICA SOL·LICITUD SUPORT INFORMÀTIC 

Si es posa el número 
d’identificació de RALC de 
l’alumne/a, no cal adjuntar res. 

Famílies sense cap sistema d'identificació 
electrònica. 

Si no té RALC, cal adjuntar: 

- Llibre de família 

- Passaport, DNI o NIE 

Document identitat de l’alumne/a si en té. 
 

- La documentació dels criteris 
al·legats 

Llibre de família 

 La documentació dels criteris al·legats 
 

   


