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CALENDARI DEL PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ

CALENDARI DEL PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ

Educació infantil, primària i secundària obligatòria (Resolució EDU/576/2020 28.02.20)
Presentació de les sol·licituds

Del 23 de març a l'1 d'abril de 2020

Publicació de les llistes amb el barem provisional
Presentació reclamacions i publicació llistes un cop resoltes

22 d'abril de 2020
23 al 29 d'abril de 2020 - 4 de maig de 2020

Sorteig

5 de maig de 2020

Publicació de les llistes ordenades definitives

8 de maig de 2020
9 de juny de 2020

Publicació de les llistes d’admesos
Període de matriculació – Infantil, Primària i 1r ESO

Del

16 al 22 de juny de 2020

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

Del

25 de juny a l'1 de juliol de 2020

CRITERIS GENERALS I BAREM EN L’ADMISSIÓ D’ALUMNES
Existència de germans escolaritzats al centre o de pares o tutors que hi treballen: 40 punts
Quan l'alumne/a té germans escolaritzats al centre o pares o tutors legals que hi treballen en el
moment en que es presenta la preinscripció.
Proximitat del domicili habitual de l’alumne/a al centre o, si s’escau, proximitat del lloc de
treball del pare o mare, tutor/a legal:
- Quan el domicili habitual es troba a l'àrea d'influència del centre: 30 punts
- Quan, a instància del pare o mare, tutor/a, es pren en consideració, en comptes del domicili habitual,
l'adreça del lloc de treball d'un d'ells, i aquesta és dins l’àrea d'influència del centre: 20 punts
Ajut renda garantida de ciutadania: 10 punts
Quan el pare o mare o tutor/a són beneficiaris de l'ajut de la renda garantida de ciutadania.
Discapacitat en l’alumne/a, pare o mare, tutor/a o germans: 10 punts
Quan l’alumne/a, el pare o mare, tutor/a, germà/na de l'alumne/a acredita una discapacitat igual o
superior al 33%.
CRITERIS COMPLEMENTARIS
Condició legal de família nombrosa o monoparental: 15 punts

El Masnou, 9 de març de 2020

