
PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ A LA VILA DE GRÀCIA PEL CURS 2013-2014

ESCOLES PÚBLIQUES DINTRE DE LA NOSTRA ZONA (30 punts al barem)

1) Escola Josep Maria Jujol – Codi de centre: 08042780
Riera de Sant Miquel 41-45
Tel. 932180890
www.xtec.cat/centres/a08042780
Portes obertes: 4 i 5 de febrer a les 15.15h

2) Escola La Sedeta – Codi de centre: 08039525
Indústria, 67-73
Tel. 932072443
www.sedeta.cat
Portes obertes: 12 de febrer a les 9:30 i a les 15.30h

3) Escola Patronat Domènech – Codi de centre: 08007202
Gràcia, 7
Tel. 932370035
www.bcn.cat/patronatdomenech
Portes obertes: 18 de febrer a les 17:00h

4) Escola Pau Casals-Gràcia – Codi de centre: 08043267
Providència, 134-142
Tel. 932195362
www.xtec.cat/ceip-paucasals-gracia
Portes obertes: 6, 13 i 20 de febrer a les 17h

5) Escola Reina Violant – Codi de centre: 08004389
Trilla, 18-20
Tel. 932189752
www.bcn.cat/reinaviolant
Portes obertes: 28 i 30 de gener a les 17.00h

6) Escola Sagrada Família – Codi de centre: 08043887
Sardenya, 339-343
Tel. 932074311
www.xtec.cat/centres/a8043887
Portes obertes: 20 i 25 de febrer a les 17h

7) Escola L'Univers – Codi de centre: 08066504
Pl. del Poble Romaní / Siracusa (ubicació provisional)
Tel. 932134370
http://blocs.xtec.cat/ceipbailen
Portes obertes: 5 i 7 de març a les 17h

Escoles que no estan incloses a la nostra zona, però que recomanem posar en segona opció (en 
segona opció es mantindran els punts obtinguts amb la primera opció, són escoles que 
habitualment tenen places lliures de segona opció):

1) Escola Rius i Taulet – Codi de centre: 08002113
Pl. Lesseps, 19
Tel. 932176196
www.xtec.cat/centres/a8002113
Portes obertes: 20 de febrer a les 9.45h, 25 de febrer a les 16.45h, 28 de febrer a les 15.00h

2) Escola Jovellanos – Codi de centre: 08039835 
Sardenya, 420
Tel. 934568603
https://sites.google.com/a/xtec.cat/escola-jovellanos/ 
Portes obertes: 12 de març a les 15.30h
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RECOMANACIONS IMPORTANTS
A L'HORA D'OMPLIR EL FORMULARI DE PREINSCRIPCIÓ

Apartat “Dades de l'alumne“:
1. Omplir totes les dades
2. Germans al mateix nivell: fills que hagin de cursar el mateix curs (per exemple, bessons)
3. Nova incorporació SE: nens que fa 2 anys o menys que s'han incorporat al Sistema Educatiu 

Espanyol o que tot just s'hi incorpora.
4. Marcar amb “sí” la casella per rebre informació sobre el procés via SMS. No oblidar el 

número de mòbil!!

Apartat “Dades escolars de l'alumne”:
1. Necessitats educatives específiques A i B. Llegir bé què són i marcar-les si s'escau.

Apartat “Plaça sol·licitada”:
1. La casella “plaça d'ofici” no està pensada per a P3, sinó per a famílies que han de canviar 

els seus fills de centre a mitja escolarització. Si no volen mantenir la plaça a l'escola que 
volen deixar, han de marcar aquesta casella.

2. Ompliu TANTES OPCIONS D'ESCOLA COM US SIGUI POSSIBLE. Ompliu la primera amb el cor i 
la segona amb el cap. Penseu que, si poseu tot d'escoles meravelloses que habitualment 
s'omplen de primera opció, o entreu a la primera opció o us aneu a plaça d'ofici o sereu 
els darrers en obtenir plaça (si no heu marcat la casella).
1a. opció: Recomanem que poseu l'escola dels vostres somnis (a ser possible dintre de la 
vostra zona d'influència).
2a. opció: Recomanem que us informeu sobre aquelles escoles a les que habitualment 
queden places de segona opció i escolliu la que més us agradi. Us recomanem les escoles 
Rius i Taulet, a la Plaça Lesseps, i Jovellanos, a Sardenya 420. Totes dues escoles són molt 
bones i tenen unes instal·lacions envejables. 

Apartat “Dades a efectes de barem”:
1. Mireu-vos tranquil·lament i a conciència aquest apartat. No us deixeu de posar res, però tot 

el que poseu ha de ser cert. Penseu que haureu d'aportar la documentació que demostri 
el que dieu.

2. Al subapartat “Criteris generals”, al paràgraf “El domicili al·legat a efectes d'influència és” 
només es pot posar una adreça. Podeu viure i treballar dintre de l'àrea d'influència, però 
aquests punts no se sumaran. Escolliu allò que us hagi de donar més punts (normalment 
viure a la zona d'influència: 30 punts).

Apartat “Manifestació de caràcter voluntari sobre l'opció dels ensenyaments de religió”:
1. Totes les escoles estan obligades per llei a oferir l'ensenyament de religió catòlica (acord 

signat entre l'Estat Espanyol i la Santa Seu ratificat el gener de 1979), però serà facultatiu 
per a les famílies fer religió a l'escola o no. Aquest acord queda recollit a la LOE i a la LEC.

2. Els mestres són assignats pel Bisbat i pertanyen de ple dret a la plantilla del centre.
3. És l'Església catòlica qui marca el currículum dels ensenyaments de religió a les escoles i 

acostumen a consistir en cultura de la religió catòlica. No es tracta de cap curs de 
catequesi ni s'imparteix l'assignatura de manera dogmàtica.

IMPORTANT!!!!
1. Heu de lliurar el formulari de preinscripció degudament cumplimentat i tota la 

documentació requerida NOMÉS A L'ESCOLA QUE HEU POSAT EN PRIMERA OPCIÓ. Si lliureu 
més d'una preinscripció no es tindrà en compte la vostra sol·licitud de plaça fins que no 
s'hagi esgotat el procés d'assignació de places de totes les opcions, de la primera a la 
desena.

2. Tota la documentació requerida s'ha de portar en original i còpia.

Febrer 2013
AMPA Escola Josep Mª Jujol

ampajujol.wordpress.com 


