CALENDARI

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

Presentació de sol·licituds
DEL 29 DE MARÇ AL 9 D’ABRIL DE 2019

DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA
o
o

La sol·licitud, que serà única, es presentarà en el centre demanat en primera
opció
Original i fotocòpia del Llibre de Família o altres documents relatius a la filiació

o

Original i fotocòpia del DNI/passaport/NIE dels pare/s i/o mare/s o tutors/es
legals.

o

Original i fotocòpia del DNI/passaport/NIE de l’alumne/a ( si en té ).

o

Fotocòpia de la Targeta d’Identificació Sanitària (TIS) de l’alumne/a

o

Original i fotocòpia del carnet de vacunes o certificat mèdic oficial on figurin
les dosis de vacunes rebudes amb les dates corresponents. Si no està vacunat,
presentar certificat mèdic oficial justificatiu.

o

Certificat d’empadronament i convivència, en el cas que l’adreça que consta al
DNI no sigui correcta.

o

2 fotografies mida carnet (només infantil i primària)

DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA (ACREDITATIVA DELS CRITERIS DE BAREMACIÓ)

Publicació de llistes amb la puntuació
provisional
26 D’ABRIL DE 2019
Reclamacions puntuació provisional
DEL 29 D’ABRIL AL 3 DE MAIG DE 2019
Sorteig
9 DE MAIG DE 2019
(Serveis Centrals del Departament
d’Ensenyament a Barcelona. Es difondrà al
web gencat.cat/preinscripció a partir de les
11 h)
Publicació llista ordenada definitiva
14 DE MAIG DE 2019
Publicació oferta final
11 DE JUNY DE 2019
Publicació llistes d’admesos
12 DE JUNY DE 2019
Matriculació
DEL 20 AL 26 DE JUNY DE 2019

o

Document acreditatiu de ser beneficiari de l’ajut de la renda garantida de
ciutadania.

o

Còpia del contracte de treball o certificat de l’empresa, en el cas que no es
visqui a Lloret però que el pare o mare hi treballi i vulgui al·legar-ho

HORARIS DE PREINSCRIPCIÓ

o

Original i fotocòpia del certificat de disminució igual o superior al 33% de
l’alumne/a, pare, mare, tutors o germans

o

Original i fotocòpia, si s’escau, del carnet de família nombrosa o monoparental

INFANTIL I PRIMÀRIA
ESCOLA ESTEVE CARLES
De dilluns a divendres
De 9.00 a 13.00h
i de 15.00 a 16.15h

(a cada centre)
(codi de centre)
(17004657)

ESCOLA PERE TORRENT
(17002107)
De dilluns a divendres
De 9.00 a 10h i de 11.30 a 12.30h
DE 15.00 a 16.00h

CRITERIS DE PUNTUACIÓ
CRITERIS GENERALS
Germans/es escolaritzats/es al centre o pares que hi treballin en el moment de la preinscripció
Proximitat del domicili (només una opció):
-domicili a Lloret de Mar
-Lloc de treball dels pares a Lloret de Mar
Beneficiaris de l’ajut de la renda garantida de ciutadania.

30 p.
20 p.
10 p.

Alumnes o pares o germans amb discapacitat de grau igual o superior a 33%

10 p.

CRITERIS COMPLEMENTARIS

Família nombrosa o monoparental vigent

40 p.

15 p.

Es recomana posar a la sol·licituds tots els centres ordenats per ordre de preferència
La falsedat o el frau en les dades aportades comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin
correspondre
El Dpt. D’Educació estableix que per dirimir les situacions d’empat s’efectuarà un sorteig públic a fi d’ordenar
les sol·licituds empatades

Per a més informació:
OME (972361907)
C. Torrentó, 22-24, 3a planta
(Casa de la Cultura)
Als Centres Educatius
www.gencat.cat/preinscripcio

ESCOLA POMPEU FABRA
(17004955)
De dilluns a divendres
De 9.00 a 13.00h
Dilluns, dimecres i dijous de 15.00 a 16.30h
ESCOLA ÀNGELS ALEMANY
(17008080)
De dilluns a divendres
De 8.30 a 13.30h
Dimarts i dimecres de 15.00 a 16.30h
INSTITUT ESCOLA (INF/PRI)
(17009898)
De dilluns a dijous de 9.00 a 10.30h
i de 15.00 a 16.30h
Divendres de 9.00 a 10.30h
IMMACULADA CONCEPCIÓ
(17002119)
De dilluns a divendres
De 15 30 a 17.30h o a hores concertades
SECUNDÀRIA (ESO)
INSTITUT COLL I RODÉS
(17005911)
Dilluns, dimecres, dijous i divendres
De 9.00 a 15.00h
Dimarts
De 9.00 a 17.30h
INSTITUT ROCAGROSSA
De dilluns a divendres
De 8.30 a 14.30h
Dimarts de 16.00 a 18.00h
Dimecres de 15.30 a 17.00h

(17006770)

INSTITUT ESCOLA (ESO)
De dilluns a divendres
De 9.00 a 13.30h

(17009898)

INSTITUT SANT QUIRZE
(17010700)
De dilluns a dijous de 10.00 a 14.00h
(lloc: Oficina Municipal d’Escolarització. Secció
d’Educació)
IMMACULADA CONCEPCIÓ
De dilluns a divendres
De 15.30 a 17.30h

(17002119)

