DOCUMENTACIÓ
PREINSCRIPCIÓ
DOCUMENTS A PRESENTAR PER TOTS ELS ALUMNES:
 La sol·licitud de preinscripció. Cal presentar una única sol·licitud per a cada tipus d’ensenyament, al
centre demanat en primer lloc.
 Fotocòpia del DNI de l’alumne/a (o targeta de residència on costa el NIE en el cas d’alumnes
estrangers), passaport o altres documents d’identitat.
 Fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual) de l’alumne/a.
 Fotocòpia del carnet de vacunes (no és necessari en cas d’alumnes majors d’edat).
 Fotocòpia del llibre de família (pàgina on apareixen els titulars i pàgina de l’alumne/a) o altres
documents relatius a la filiació. Si l’alumne/a està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del
Departament de Benestar Social i Família (no és necessari en cas d’alumnes majors d’edat).
 Fotocòpia del DNI del pare i de la mare o el tutor o la tutora o guardador/a de fet (o de la targeta de
residència on consta el NIE, en el cas de persones estrangers), passaport o altres documents d’identitat
(no és necessari en cas d’alumnes majors d’edat).
 Ensenyaments postobligatoris (BAT i Cicles formatius)
o Batxillerat: Nota mitjana dels cursos d’ESO avaluats definitivament, amb dos decimals.
o Grau Mitjà: Nota mitjana dels cursos d’ESO avaluats definitivament, amb dos decimals. O bé,
certificat de la qualificació de la Prova d’Accés o Curs específic d’accés al grau mitjà (CAM); o
bé, certificació de la prova d’accés a la universitat per majors de 25 anys.
o Grau Superior: certificat acadèmic de les qualificacions obtingues al batxillerat. O bé,
certificat de la qualificació de la Prova d’Accés o curs específic d’accés al grau superior
(CAS); o bé, certificació de la prova d’accés a la universitat per majors de 25 anys.
 Full de l’enquesta anònima.

DOCUMENTS A PRESENTAR SI CAL EN CADA CAS:
• Família nombrosa o monoparental: Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental
vigent.
 Proximitat de Domicili:
o Documentació acreditativa del lloc de treball (contracte laboral o certificat emès per l’empresa; en el
cas dels autònoms una còpia del model 036).
o Documentació acreditativa del domicili familiar que, si no és el que consta al DNI de la persona
sol·licitant, consistirà en la certificació o volant municipal de convivència de l’alumne/a, on hi ha de
constar que conviu amb la persona sol·licitant, i el resguard de renovació del DNI per canvi de
domicili. En el moment de formalitzar la matrícula cal presentar el DNI renovat amb la nova adreça.
 Renda anual: Beneficiari/ària de la prestació econòmica de renda mínima d’inserció.
 Discapacitat (igual o superior al 33%): Fotocòpia del certificat de disminució expedit pel Departament de
Benestar Social i Família de la persona que al·legui aquesta condició (alumne, germans, pare/mare o
tutor/a legal). També s’admetran els certificats de disminució emesos per l’ICAM (Institut Català
d’Avaluacions Mèdiques), així com també els certificats emesos per organismes competents d’altres
comunitats autònomes.
 Malaltia crònica: Certificat mèdic oficial que acrediti, textualment, que l’alumne/a pateix una malaltia
crònica que afecti el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs, i s’hi especifiqui de
quina malaltia es tracta.
Documentació que cal facilitar en cas de no estar matriculat a un centre adscrit a La Salle:
 Germans al centre educatiu o de pares i mares que hi treballen (el centre comprovarà directament
aquestes circumstàncies)
o Un alumne té germans escolaritzats al centre quan aquests hi estan escolaritzats en el moment de
presentar la sol·licitud de preinscripció.
o Un pare o mare o tutor legal hi treballa quan en el moment de presentar la preinscripció exerceix en
el centre una activitat continuada amb una jornada mínima en el centre de 10 hores setmanals.
 Antics alumnes: Pare, Mare, germà o germana de l’alumne han estat escolaritzats en ensenyament
declarats actualment gratuïts. Cal marcar la casella corresponent.
Horari d’atenció al públic
De 8.30h a 13.30h i de 15.00h a 20.00h
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CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ 2017-2018

ETAPA: ESO

Fases de la preinscripció

Dates

Presentació sol·licituds (telemàtiques incloses)

del 23 de març al 4 d’abril

Llistes amb el barem

24 d’abril

Reclamacions

del 25 al 27 d’abril

Resolució reclamacions

3 de maig

Llistes amb el barem un cop resoltes les reclamacions

3 de maig

Publicació de l’oferta definitiva

8 de maig

Publicació de les llistes d'admesos

2 de juny

Període de matriculació curs: 1r d’ESO

del 12 al 16 de juny

Període de matriculació curs: 2n, 3r i 4t d’ESO

del 26 al 30 d ejuny

Període de matrícula extraordinària pels pendents dels exàmens
del 6 al 8 de setembre
de setembre
Els fulls de sol·licitud de preinscripció estan disponibles a la web del Departament d’Ensenyament
(clica aquí). El formulari es pot emplenar directament en suport digital i un cop imprès s’ha de lliurar al
centre sol·licitat en primer lloc i presentar-ne el resguard i la documentació.
És molt important que feu aquest tràmit en el termini especificat al calendari de la
preinscripció.
*En el cas d’alumnes del Col·legi El Carme Vedruna, la Preinscripció es lliurarà al Col·legi del Carme i
després seran recollides pel Centre La Salle Manlleu, en cas contrari es demanarà tota la documentació d’una
preinscripció a efectes de barem.

BAREMS DE PRIORITAT D’ADMISSIÓ
CRITERIS PRIORITARIS
Criteri

Situació

Escola adscrita

Quan prové d’un centre adscrit: El Carme Vedruna.

CRITERIS GENERALS
Criteri

Situació

Germans/pares

Quan l’alumne/a té germans o germanes matriculats al centre o de pares o
tutors legals que hi treballin.

Domicili

Punts

- Domicili de la persona sol·licitant dins de l’àrea d’influència del centre.
- O domicili del lloc de treball dins de l’àrea d’influència del centre.

40
30
20

Renda anual

Quan el pare, mare, tutor/a siguin beneficiaris de l’ajut de la renda mínima
d’inserció.

10

Discapacitat

Alumne/a, pare, mare, tutor/a o germans de l’alumne/a amb discapacitat
igual o superior al 33%.

10

CRITERIS COMPLEMENTARIS
Família nombrosa
o monoparental

Formar part de família nombrosa o monoparental.

15

Malalties

Malaltia crònica greu de l’alumne/a que afecti el seu sistema digestiu,
endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs.

10

Antic alumne

Pare, mare, germà o germana de l’alumne que han estat escolaritzats en
ensenyament declarats actualment gratuïts.

5
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