PREINSCRIPCIÓ
CURS 2017/2018

Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament

Calendari de preinscripció 2017/2018
Segon cicle d'Educació Infantil i Primària
ESCOLA POMPEU FABRA- ANGLÈS

Difusió de l'oferta de places

20 de març

Presentació de sol·licituds

del 23 de març
al 4 d’abril

Presentació de documentació pendent.

fins el 7 d’abril
24 d’abril

Llistes amb el barem

del 25 al 27d’abril

Reclamacions
Sorteig

4 de maig

Llistes amb el barem definitiu un cop resoltes les
Reclamacions

8 de maig

Publicació oferta definitiva

30 de maig

Publicació de les llistes d'admesos

Període de matriculació (infantil, primària i 1r d’ESO)

2 de juny

del 12 al 16 de juny

TROBAREU TOTA LA INFORMACIÓ REFERENT AL PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ A LA WEB DE L’ESCOLA

www.pfangles.cat
AL TAULELL D’ANUNCIS EXTERIOR O LA WEB DEL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT

www.gencat.cat/ensenyament

Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament

CRITERIS GENERALS A EFECTES DE BAREM (puntuació)
- Germans matriculats al centre o pares/tutors legals que hi treballin .......................... 40 PUNTS
Només una opció:



Empadronats al poble d’Anglès ............................................................................ 30 PUNTS



Proximitat del lloc de treball del pares, mare o tutor/a legal ................................. 20 PUNTS
(Només pels que no estan empadronats al poble d’Anglès)

- Els beneficiaris de l’ajut de renda mínima (PIRMI) ...................................................... 10 PUNTS
(Acreditació corresponent VIGENT)

- Discapacitat de l’alumne/a, germans, pare, mare o tutor/a legal ................................. 10 PUNTS
(Acreditant una discapacitat igual o superior al 33% amb un certificat mèdic o organisme competent)

CRITERIS COMPLEMENTARIS A EFECTES DE BAREM (puntuació)
(s’aplica només en casos d’empat en la puntuació)
- Si l’alumne/a forma part de família nombrosa o monoparental .................................
(Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental VIGENT )
- Si l’alumne/a té una malaltia crònica que afecta al seu sistema digestiu, endocrí
o metabòlic, inclosos els celíacs ..............................................................................

15 PUNTS

10 PUNTS

(Informe emès per un metge/sa del sistema públic de salut o certificat mèdic oficial, amb signatura
Legalitzada pel col·legi de metges de la demarcació corresponent)

- Si el pare, mare, tutors legals o germans han estat escolaritzats, al centre per al
qual es presenta la sol·licitud) ..................................................................................
(Cal facilitar al centre les seves dades perquè aquest pugui comprovar-ho)

5 PUNTS

PREINSCRIPCIÓ: HORARI I DOCUMENTACIÓ
DIES: del 23 de març al 4 d’abril de 2017
(de dilluns a divendres)
HORARI:

de 09:00 a 13:00 hores al matí
de 15:00 a 16:30 hores a la tarda

LLOC: Despatx de Direcció (1r pis)

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PORTAR:
- Sol·licitud de preinscripció degudament omplerta i signada.
- Original i fotocòpia del llibre de família (totes les pàgines escrites).
- Originals i fotocòpies dels DNI/NIE, de l’alumne/a sol·licitant i dels
pares o tutors.
- Original i fotocòpia de la TSI.
(TARGETA SANITÀRIA Individual de l’alumne/a).
- Original i fotocòpia del llibre de vacunes (de l’alumne/a).
- 2 fotografies recents, mida carnet, de l’alumne/a.

La sol·licitud de preinscripció la trobareu al centre en format paper o,
a la web del Departament d’Ensenyament
http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/info-general

