
CURS 2019-2020
PROCÉS D’INSCRIPCIÓ
I MATRÍCULA
RESOLUCIÓ EDU/452/2019 de 21 de febrer

 el 27
de març

 
del 29

de març
al 9

d’abril
(ambdós inclosos)

 el 26
d’abril

 el 14
de maig

 el 12
de juny

 del 20
al 26

de juny
(ambdós inclosos)

 del 27
de juny al 
3 de juliol

Publicació de l’oferta de places vacants

Presentació de la sol·licitud de preinscripció juntament amb la 
documentació necessària a:
 - Centre demanat en primer lloc o
 - OME (Oficina Municipal d’Escolarització)

Important:
- Cal sol·licitar més d’un centre per ordre de preferència
- Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per almune/a
- Les sol·licituds que es presentin tancat el període establert, seran considerades fora de                   
 termini i s’assignarà una plaça escolar entre les vacants restants
- Podeu consultar les adscripcions a: www.ensenyament.gencat.cat

Publicació de la llista de sol·licituds amb la puntuació i obertura del 
termini per presentar reclamacions del 29 d’abril al 3 de maig

Publicació de la llista ordenada

Publicació de la llista d’admesos a cada centre i de les llistes d’espera

Formalització de la matrícula: Infantil, primària i 1r d’ESO al 
centre assignat

Matriculació o confirmació de plaça 2n, 3r i 4t d’ESO



Tots els tràmits (excepte la matrícula i la reclamació de barem) es poden fer
indistintament en els centres educatius o a l’OME (Oficina Municipal d’Escolarització).

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR
Cal presentar obligatòriament:

- Original i fotocòpia del DNI, NIE, Passaport (pare/mare o tutor/tutora)

- Original i fotocòpia del DNI de l’alumne si és major de 14 anys
- Original i fotocòpia del llibre de família o documents relatius a la filiació
- Original i fotocòpia de la TSI de l’alumne/a (targeta sanitària individual)

Per tal de comptabilitzar els barems és imprescindible presentar-ne la documentació justificativa.

CRITERIS DE LA BAREMACIÓ
A. Criteris generals:

- Germans escolaritzats al centre o pares o tutors legals que hi treballin 40 punts
- Nucli familiar empadronat a Igualada (DNI, NIE o volant municipal de convivència) 30 punts
 o lloc de treball a Igualada (contracte de treballto certificat d’empresa) 20 punts
- Beneficiari de l’ajut de la Renda Garantida de Ciutadania 10 punts
- Discapacitat de l’alumne, pares o germans igual o superior al 33% 10 punts
 (original i fotocòpia de la targeta o el certificat de discapacitat)

B. Criteris complementaris (en cas d’empat en els criteris generals):

- Família nombrosa o monoparental (carnet vigent de família nombrosa/monoparental) 15 punts
 


