Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
Institut Ridaura

PREINSCRIPCIÓ D’ALUMNES
D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
Curs 2021/2022
Període de presentació de sol·licituds: del 17 al 24 de març de 2021, ambdós inclosos.

PORTES OBERTES: Per informació i visita guiada cal demanar cita prèvia telefònicament
al 972 826009
Dates i Horaris d’Informació i visita guiada (amb cita prèvia)
Dilluns 8 de març – 16.30h
Dilluns 8 de març – 17.30h
Dimecres 10 de març – 15.30h
Dimecres 10 de març – 16.30h
Dimecres 10 de març – 17.30h
Presentació de la sol·licitud de 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 per demanar cita dins el període de Preinscripció, que és del 17 al 24 de març de 2021
DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR:
La sol·licitud de preinscripció es considera formalitzada amb l'enviament del correu electrònic
del resguard i la documentació acreditativa adjunta escanejada o fotografiada.

La documentació a adjuntar és:


El DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a ) o targeta de residència on consta el NIE o el
passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.



El DNI de l'alumne/a, NIE o el passaport si escau.



El llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l'alumne/a està en situació
d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
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Documentació acreditativa dels criteris de prioritat (provisional):
1. Quan un germà/na de l’alumne/a que sol.licita la preinscripció al nostre institut es trobi
escolaritzat/da a l’escola Els Estanys, Fanals, Pedralta o Vall d’Aro, podrà presentar un
certificat de l’escola de primària on hi consti aquesta escolarització.
Barem per germans matriculats a l’Institut o escoles de primària adscrites: 40 punts
2. Proximitat del domicili habitual de l'alumne/a al centre o proximitat del lloc de treball del pare,
la mare, el tutor/a.
Barem:


Quan el domicili habitual es troba a l'àrea d'influència del centre: 30 punts.



Quan, a instància del sol·licitant es pren en consideració l'adreça del lloc de treball del pare, la
mare, el tutor/a, i aquest és dins l'àrea d'influència del centre: 20 punts.

3. Renda anual de la unitat familiar en el cas que pare/mare, tutor/a, siguin beneficiaris de l'ajut
de la renda garantida de ciutadania.
Barem: 10 punts - Documents: Acreditació de ser beneficiari/ària de la prestació econòmica
de la renda garantida de ciutadania (certificació, resolució, extracte bancari.).

4. Discapacitat (igual o superior al 33%) de l'alumne/a, pare/mare, o el germà/na.
Barem: 10 punts - Documents: El certificat o la targeta acreditativa de la discapacitat de la
persona que n'al·lega la condició emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies o
organismes competents d'altres comunitats autònomes.

5. Criteri complementari
L'alumne/a forma part d'una família nombrosa o monoparental.
Barem: 15 punts - Documents: El títol de família nombrosa o monoparental vigent.

LA NO PRESENTACIÓ EN LA FORMA ESCAIENT D’ALGUN DELS DOCUMENTS DEMANATS, DINS EL TERMINI
ESTABLERT, IMPLICARÀ QUE EL CONCEPTE AFECTAT NO ES COMPUTARÀ A EFECTES D’APLICACIÓ DEL
BAREM.
LA FALSEDAT DE LES DADES COMPORTARÀ LA PÈRDUA DELS DRETS D’OPCIÓ DEL SOL·LICITANT.
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