INFORMACIÓ SOBRE EL PROCÉS I LA NORMATIVA D'ADMISSIÓ D'ALUMNAT EN ELS
CENTRES DOCENTS SUFRAGATS AMB FONS PUBLICS CURS 2017/2018
Educació Infantil (EI), educació primària (EP) i educació secundària obligatòria (ESO).
A partir del Decret 75/2007, de 27 de març, pel qual s'estableix el procediment d'admissió de l'alumnat als
centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics i la resolució ENS/406/2017 del 24 de febrer, on
s'aproven les normes de preinscripció i matriculació per al curs 2017/2018.

CALENDARI
Període de presentació

de sol·licituds

Del 23 de març al 4 d'abril

La tramesa de sol·licituds per internet es pot fer fins a les 24h del dia 4 d'abril
Llistes amb el barem

provisional

Termini per presentar reclamacions, si cal, a la puntuació provisional

24 d'abril
Del 25 al 27 d'abril

Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions 3 de maig
Sorteig públic
Llista

04 de maig a les 11h matí

ordenada definitiva

8 de maig

Llistes d'alumnes admesos ( i llistes d'espera, si escau)

2 de juny

Període de matriculació. (Infantil, primària i 1r d'ESO). Recollir
per secretaria, la documentació oficial per formalitzar definitivament la
matricula.

Del 12 al 16 de juny

Període de matriculació ((2n, 3r i 4rt d'ESO)

Del 26 al 30 de juny

Període de matriculació extraordinària d'ESO pels pendents de Del 6 al 8 de setembre
exàmens de setembre. (Recollir per secretaria, la documentació oficial
per formalitzar definitivament la matricula.)

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA
En tots els casos:
– Original i fotocòpia del llibre de família (pàgina d'inscripció de l'alumne/a) o altres documents
relatius a la filiació. Si l'alumne/a està en situació d'acollida, la resolució d'acolliment del
Departament de treball, Afers Socials i Famílies
– Original i fotocòpia del DNI o del NIE de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a o guardador o
guardadora de fet) o si el sol·licitant és estranger, la targeta de residència on consta el NIE o el
passaport.
– Original i fotocòpia del DNI o NIE de l'alumne/a, si té més de 14 anys.
– Original i fotocòpia de la TIS (Targeta Sanitària Individual) de l'alumne/a, si s'en disposa.
– Original i fotocòpia del certificat municipal de convivència -on figuri l'alumne/a i el sol·licitant
(pare, mare, tutor/a) nomes en el cas de que l'adreça que figuri en el DNI o en el NIE no coincideixi
amb la de la sol·licitud.
Només si s'al·leguen criteris de baremació:
– Original i fotocòpia del contracte laboral o un certificat emès a aquest efecte per l'empresa, si
al·leguen el criteri del lloc de treball a Sitges.
– Original i fotocòpia del carnet vigent de família nombrosa.
– Original i fotocòpia del carnet vigent de família monoparental emès pel Departament de Benestar
Social i família de l'ICAM.
– Original i fotocòpia de la documentació de la prestació econòmica de la renda mínima d'inserció.
– Original i fotocòpia del certificat de discapacitat emès per la Generalitat del pare/mare, tutor/a o
dels germans de grau igual o superior al 33%.
_ Original i fotocòpia del certificat mèdic d'una malaltia crònica del sistema digestiu, endocrí o
metabòlic, que inclou els celíacs. (certificat mèdic que ho expliciti textualment per un professional del
sistema públic de salut o certificat oficial amb signatura legalitzada pel col·legi de metges)

Les sol·licituds rebudes s'ordenaran d'acord als criteris següents:
CRITERIS GENERALS DE PRIORITAT:

Si l'alumne/a té germans/nes actualment escolaritzats al centre

40 punts

Si l'alumne/a té el pare/mare o tutor/a legal que treballin al centre.

40 punts

Si el domicili de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a) és en el municipi de Sitges

30 punts

Si la persona sol·licitant no viu a Sitges però hi treballa.

20 punts

Si el pare o la mare és beneficiari de la renda mínima d'inserció

10 punts

Si l'alumne/a, el pare, la mare o un germà/na de l'alumne/a acredita la condició de discapacitat 10 punts
de grau igual o superior al 33%

En els casos d'empat en la puntuació, es tindran en compte aquests criteris :
CRITERIS COMPLEMENTARIS

Condició legal de família nombrosa o de família monoparental.

15 punts

Malaltia crònica del sistema digestiu, endocrí o metabòlic, celíacs inclosos.

10 punts

Alumnat que ha tingut el pare, la mare, els tutors o germans escolaritats a l'escola, en nivells
concertats.

5 punts

Si malgrat l'aplicació dels criteris complementaris subsisteix la situació d'empat, l'ordenació dels sol·licitants
es farà a partir d'un sorteig públic i únic per tot Catalunya, amb valor equiprobable per totes les sol·licituds
que assignarà un número aleatori a cada sol·licitud.
Els impresos es podran passar a recollir a la secretaria de l'escola , a partir del primer dia de preinscripció.
També estaran disponibles a Internet, junt amb la informació oficial del Departament d'Educació a la WEB:
http://www.gencat.cat/preinscripcio. Si s'omple l'imprès de forma telemàtica, s'ha de presentar a l'escola
degudament signat, amb la resta de la documentació.
Sitges, 9 març del 2017

