
Benvinguts i benvingudes!! 



Punts de la xerrada 
 Què és per a nosaltres la preinscripció? 

Què en podem esperar? 
 El procés de preinscripció i el seu 

calendari. 
 Orientació per tal d'omplir el formulari 

de preinscripció. 
 Eines de reclamació. 
 Torn obert de preguntes. 



Què és per a nosaltres 
la preinscripció? 



Què en podem esperar? 
 L'Administració està obligada a donar-nos una plaça per 

al nostre fill. 

 L'Administració ens dóna l'opció d'escollir el centre en 
què volem matricular el nostre fill. 

 L'Administració tindrà en compte la nostra elecció, però 
NO està obligada a donar-nos una plaça en cap dels 
centres que hem escollit. 

 L'Administració NO està obligada a obrir noves escoles 
per manca de places. 

 En cas de manca de places, l'Administració pot obrir 
„bolets“ i fer ampliació de ràtios als centres, si ho creu 
convenient. L'Administració acostuma a tenir en compte 
aquells centres amb més preinscripcions. 



Abans cal consultar : 
 L'oferta de places de les escoles sufragades amb diners 

públics. Publicarem les del Jujol al nostre bloc en quant surti. 

 Els criteris de prioritat en l'admissió d'alumnes. Barem. 

 L'àrea territorial de proximitat. EL curs passat es va ampliar. 
Teniu el mapa al bloc de l'AMPA i a consergeria de l'escola. 

 L'adscripció entre els centres (secundària). Actualment el Jujol 
té adscrits l'Institut Vila de Gràcia i l'Institut Menéndez y Pelayo. 

 El projecte educatiu del centre. La directora ja l'ha explicat. 

 Les activitats extraescolars i els serveis que l'escola o l'AMPA 
ofereixen de caràcter voluntari i no lucratiu, amb les 
corresponents quotes aprovades segons normativa. 

 La normativa vigent, el calendari i els procediments que s'han 
de seguir. Publicarem el calendari al nostre bloc en quant surti. 



Procés de preinscripció 
i calendari. 

 Publicació de l'oferta. 

 Període de presentació de sol·licituds: normalment a 
partir de la segona quinzena de març. La sol·licitud es 
pot enviar per Internet, però s'haurà de portar la 
documentació. 

 Publicació de les llistes de sol·licituds amb la puntuació 
provisional (barem). Controlar-la i reclamar al Consorci 
en cas necessari (normalment 3 dies). 

 Sorteig públic per determinar l'ordenació de sol·licituds: 
als serveis centrals del Departament d'Ensenyament 
(Via Augusta, 202, Barcelona). El resultat es difon a 
partir de les 12 h. 



 Publicació de les llistes amb la puntuació definitiva 
(barem). 

 Publicació de l'oferta definitiva. 

 Publicació de les llistes d'alumnat admès. Si s'ha 
demanat a la preinscripció es rebrà un SMS. 

 Subcomissió de garanties d'admissió: habitualment 
els tres dies següents a la publicació de les llistes 
d'alumnat admès. 

 Període de matrícula: habitualment primera quinzena 
de juny. 

Procés de preinscripció 
i calendari. 



Formulari de preinscripció 



Dades de l'alumne/-a: 
documentació que cal aportar. 

 Llibre de família. Original i fotocòpia. 

 DNI o targeta de residència on consta el NIE. 
Original i fotocòpia. 

 Tarjeta sanitària individual (TSI) del nen, si la teniu 
(si no, recomanem que se la feu). Original i 
fotocòpia. 

 En cas de ciutadans estrangers: document 
d'identitat, passaport o llibre de família del país 
d'origen. 



Orientació per tal d'omplir 
el formulari de preinscripció. 



Formulari de preinscripció. 

 Codi del centre actual, si és el cas. 

 INF és el pla d'estudis que heu de marcar pel segon cicle 
d'ensenyament infantil i per primària. 

 Curs: introduiu el curs en què haurà d'entrar el vostre fill. En 
general hauria de ser P3. 

 Plaça d'ofici. Aquells de vosaltres que tingueu el vostre fill 
escolaritzat en un centre, però volgueu canviar, heu de tenir 
aquesta casella en compte. Marqueu-la només si de cap de les 
maneres voleu que el vostre fill continuï al centre on està 
actualment. Si marqueu „no“, no perdreu la plaça en el centre 
on està ara el vostre fill, encara que no pugueu entrar a cap de 
les escoles que heu posat a la llista. Si marqueu „sí“ i no heu 
entrat a cap escola de la llista us assignaran una escola que no 
serà cap de la llista i tampoc l'escola on està ara el vostre fill. 



Orientació per tal d'omplir 
el formulari de preinscripció. 



Formulari de preinscripció. 
IMPORTANT! 
 Ompliu els deu espais previstos. Mireu-vos bé la vostra àrea d'influència. 

 Us aconsellem posar al nº 1 l'escola que vosaltres escolliu per al vostre fill i al nº 2 
l'escola que escolliu d'entre les escoles que habitualment tenen places de 
segona opció. No té sentit omplir els deu espais amb escoles que s'omplen totes 
de primera opció perquè llavors, o s'entra a l'escola de primera opció, o es va 
d'ofici. A la tercera opció, escoles que habitualment tenen places de tercera 
opció, etc. 

 Els punts de barem els marca la primera escola de la llista i es mantenen a les 
altres opcions encara que les escoles pertanyin a una altra àrea dinfluència. 

 Escoles que habitualment tenen places de segona opció: Rius i Taulet, 
Jovellanos, Montseny. Cap d'elles és de la nostra àrea d'influència, però és sobre 
l'escola marcada en primer lloc que es calcula el barem i no es torna a 
recalcular. 

 Si no entrem a l'escola de la nostra primera opció, i independetment d'on ens 
assignin plaça, passarem a la llista d'espera (NOMÉS A L'ESCOLA DE PRIMERA 
OPCIÓ!). Mirem quina posició tenim dintre d'aquesta llista per tal de calcular les 
opcions que tenim d'entrar. 



Nova àrea d‘influència 
del Jujol 



Formulari de preinscripció 



CRITERIS GENERALS: 
40 punts: germans al centre o a un centre adscrit o progenitors 
que hi treballen. 
De 30 a 10 punts: proximitat del domicili 
10 punts: beneficiari de la renda mínima d'inserció. 
10 punts: discapacitat superior al 33% de l'alumne o algú del nucli 
familiar directe. 

CRITERIS COMPLEMENTARIS 
15 punts: família nombrosa o monoparental. 
10 punts: malaltia crònica de l'alumne que afecti el seu sistema 
digestiu, endocrí o metabòlic, inclosa la celiaquia. 
5 punts: si al nucli familiar directe hi ha algun antic alumne. 

(aplicables en cas d'empat): 

Formulari de preinscripció 



Criteris generals: 
documentació que cal aportar 
Criteris generals 
 Si s'alega que el germà o la germana estan escolaritzats en un 

altre centre públic adscrit, cal presentar un certificat d'aquest 
centre. Si el germà o la germana estan escolaritzats al mateix 
centre no caldrà, se n'encarrega el mateix centre. 

 Renda anual familiar: documentació acreditativa de ser 
beneficiari o beneficiària de la prestació econòmica de la renda 
mínima d'inserció. 

 Si l'adreça que s'alega no coincideix amb el DNI, volant o 
certificat municipal de convivència de l'alumne o alumna, on 
consti que viu amb la persona sol·licitant i el resguard de la 
renovació del DNI o comunicació. 

 Si l'adreça que s'alega és la del lloc de treball, còpia del 
contracte laboral o un certificat emès a aquest efecte per 
l'empresa. Autònoms: còpia del formulari de la declaració censal 
d'alta, modificació i baixa en el cens d'obligats tributaris (model 
036). 



Formulari de preinscripció 



Documentació 
que cal aportar 

 IMPORTANT! Si durant el termini establert 
per fer la preinscripció no s'acrediten les 
circumstàncies al·legades a la sol·licitud de 
preinscripció, el criteri afectat no es 
considera i es perden els punts 
corresponents. 



Quan acaba tot? 

El procés de preinscripció i matrícula no 
acaba després del període de 
matriculació. Després d'aquest període 
encara hi poden haver moviments a les 
llistes d'espera. 

La informació sobre el procés de 
preinscripció s‘anirà actualitzant 
puntualment al nostre bloc 

   ampajujol.wordpress.com  



TORN DE PREGUNTES 



 Moltes gràcies per haver 
vingut! Esperem que aviat 
la nostra escola sigui 
també la vostra. 
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