PREINSCRIPCIÓ D’ALUMNES
D’EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA
CURS 2021-2022
Presentació de sol·licituds: del 15 al 24 de març



Portes Obertes: Per informació i visita guiada cal demanar cita prèvia a la web de cada
centre o bé telefònicament.
Preinscripció: Les sol·licituds s’han de tramitar preferentment online a la web de la
Generalitat de Catalunya. En el cas de no poder-ho fer s’ha de contactar amb el centre
escollit per demanar cita dins el període de Preinscripció.

Escola Els Estanys
(Platja d’Aro)

Escola Vall d’Aro
(Castell d’Aro)

Escola Fanals d’Aro
(Platja d’Aro)

Informació i visita guiada
(amb cita prèvia):
Dilluns 8 de març o dimecres 10 de març
a les 15:15h
(grups 10 persones màxim)

Informació i visita guiada
(amb cita prèvia):
Dimecres 3 de març
a les 15:15h
(grups 10 persones màxim)

Horari de secretaria:
Dilluns , dimecres i divendres
De 8:30h a 14:30h

Informació i visita guiada
(amb cita prèvia):
Dilluns 1 de març
Franges horàries :
De les 15:15h a les 16:00h
De les 16:15h a les 17:00h
Dimarts, 2 de març
De les 15:15h a les 16:00h
(grups 10 persones màxim)

Telèfon: 972 81 74 07
Adreça: C/ Josep Maria Vila, 5
Codi centre: 17000895

Horari de secretaria:
Dilluns, dimarts i dijous
de 9h a 14h

Telèfon: 972 82 98 00
Adreça: C/ Josep Maria Vila, 7
Codi centre: 17009278

http://www.escolaelsestanys.cat

Telèfon: 972 81 71 12
Adreça: C/ Rosa Sensat, 2
Codi centre: 17000883

https://sites.google.com/a/xtec.cat/
escolafanalsdaro/

Horari de secretaria:
Dimarts i dijous
De 8:30h a 14:30h

https://www.escolavalldaro.cat

DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA QUE CAL PRESENTAR EN FER LA PREINSCRIPCIÓ:
● Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
● Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a) o de la targeta de residència on consta el NIE o
passaport si es tracta de persones estrangeres. (A efectes de barem l’adreça del DNI és la que puntua, no la del padró)
● Original i fotocòpia de la targeta sanitària.
DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR EN FER LA MATRICULACIÓ:
● Original i fotocòpia de la pàgina del llibre de salut on hi figuren les vacunes rebudes.
● 2 fotos pels alumnes d’Educació Infantil o 1 foto pels alumnes d’Educació Primària
CRITERIS I PUNTUACIÓ PER LA BAREMACIÓ: (provisional)
● Quan l'alumne o alumna té germans o germanes escolaritzats o escolaritzades al centre o pares o tutors legals que hi treballen
en el moment en què es presenta la preinscripció: 40 punts
● Quan el domicili del DNI de la persona sol·licitant estigui a l'àrea de proximitat del centre (consultar el mapa per veure les àrees
de proximitat al dors de la pàgina): 30 punts
● Quan l'adreça del lloc de treball del pare o mare, tutor o tutora estigui dins l'àrea de proximitat del centre: 20 punts
● Quan el domicili del DNI de la persona sol·licitant és al mateix municipi on està ubicat el centre sol·licitat en primer lloc, però no
en la seva àrea de proximitat: 10 punts
● Quan el pare o la mare, tutor o tutora, siguin beneficiaris de l'ajut de la renda mínima d'inserció, calculat en funció dels fills a
càrrec de la persona perceptora: 10 punts
● Discapacitat de l'alumne o alumna, pare, mare o germans, igual o superior al 33%: 10 punts
CRITERIS COMPLEMENTARIS D'ADMISSIÓ: (provisional)
● Pel fet de formar part de família nombrosa o monoparental acreditada: 15 punts

