Informació sobre el procés de preinscripció
Algunes preguntes freqüents sobre el procés de preinscripció
1. Quina diferència hi ha entre la preinscripció i la matriculació?
La preinscripció és el procés per demanar plaça en un centre educatiu.
Un cop assignada la plaça al centre, heu de formalitzar la matrícula portant al centre
escollit tota la documentació que calgui per formalitzar l'escolarització.

2. On hem de fer la preinscripció?
Heu de recollir i presentar la preinscripció en el centre escollit en PRIMERA OPCIÓ. En
el nostre cas, podreu recollir els impresos a la recepció de l’escola de dilluns a
divendres de 8 h a 18.00h.
3. Quantes escoles puc fer constar en la sol·licitud?
Cada família ha d’omplir UNA ÚNICA SOL·LICITUD i presentar-la a l’escola on hagi triat
com a primera opció. En aquesta sol·licitud es pot fer constar fins a un màxim de sis
escoles escrites per ordre de preferència.
Si us agrada el nostre projecte educatiu i OPTEU COM A PRIMERA OPCIÓ A LA NOSTRA
ESCOLA, teniu moltes més possibilitats de ser admesos.
4. Quin tipus de documentació es demana per a la preinscripció?
Per fer la preinscripció es demanen documents que teniu molt a mà: fotocòpia del DNI,
fotocòpia del llibre de família, etc. Mirar apartat “Documentació que cal portar”
5. Els punts ‘sumen’?
Si, tots els punts sumen.

6. Què passaria en cas d’empat?
En el cas que l’escola no disposi de places suficients per atendre la seva demanda,
s’estableixen els criteris de prioritat per punts. En cas d’empat, el Departament
d’Ensenyament efectuarà un sorteig públic per determinar l’assignació de la plaça.
7. Quan es fan públics els resultats?
Si es segueixen els criteris del calendari de l’any passat, la publicació de les primeres
llistes amb publicació del barem provisional serà entre 2 o 3 setmanes després de
l’últim dia de presentació de les sol·licituds de preinscripció.
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