
 

 

 

 

 

 

 

FUNDACIÓ DE CULTURA 

I PROMOCIÓ SOCIAL 
COL·LEGI SANT JOSEP 

 

www.stjosep.com / fcps@stjosep.com 

Sant Sadurní d'Anoia, 25 de març de 2019 

 

 

 

 

La present és pera comunicar-vos que la Resolució EDU/452/2019, de 21 de febrer, per la qual 

s'aproven les normes de preinscripció i matrícula d'alumnes als centres del Servei 

d'Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments 

sostinguts amb fans públics, per al curs 2019-2020, entre altres coses, estableix que el 

període oficial de PREINSCRIPCIÓ per als nivells d'Ed. Infantil (P3, P4 i P5), Ed.Primaria  

i  ESO  serà  des  del dia 29 de març al dia 9 d'abril. Per aquest motiu,  durant aquests  dies 

haureu  de passar perla Secretaria  del Col·legi  de 9 a 1/4 de  2 i de 3 a 3/4 de 7 pera 

formalitzar la preinscripció oficial corresponent (no cal trucar per a sol·licitar hora). 

 

Per a formalitzar aquesta preinscripció haureu d'omplir un imprès que us donarem en el 

mateix centre i que també us adjuntem per si voleu agilitzar el tràmit. Aquest imprès 

l'haureu d'acompanyar de fotocopia del DNI de qui el signi (Mare, Pare o Tutor Legal), 

d'una fotocopia de la pagina del llibre de Família on estigui inscrit el futur alumne(a) i 

d'una fotocopia de la TIS (Targeta Sanitaria Individual de l'Alumne). Si és el cas d'un trasllat 

de municipi, també caldrà adjuntar el Certificat de Convivència expedit per l'Ajuntament. 

Altrament, podeu presentar totes aquelles acreditacions que us puguin donar punts. (Veure 

el dors del full o el web http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/obligatoris/ ) 

 

Per a preinscriure els alumnes de 3r i 4t d'ESO també  caldrà adjuntar  fotocopia  del DNI de 

l'alumne(a). 

 

Agraint la confiança que ens dipositeu, us saluda cordialment. 

 

 

     

   DTOR - TITULAR 

 

- Joan Amat Marquès - 

 

 

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/obligatoris/
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PUNTUACIONS  I BAREMS  de  PREINSCRIPCIÓ 2019 - 2020 

 

CRITERIS GENERALS: 

 
Existència de germans al centre (40 punts) 

 

Domicilia la zona d’influència (30 punts). 

Si al DNI de qui signa la preinscripció no hi consta, cal presentar certificat del Padró.  

 

Lloc de treball del Pare, Mare o Tutor Legal a la zona d’influència, quan no hi viu (20 punts)  

 

Pare, Mareo Tutor Legal perceptor de la l'ajut de la renda garantida de ciutadania.  (10 punts) 

 

Acreditar si l'alumne(a) o els seus Pares o els seus germans pateixen una discapacitat igual o superior 

al 33% (10 punts) 

 
 

CRITERIS COMPLEMENTARIS: 

 
Carnet de Família nombrosa o monoparental (15 punts) 

 
IMPORTANT A TENIR EN COMPTE: 

 

És obligatori especificar l'adreça a electrònica del Pare, Mare o Tutor legal per poder rebre el 
missatge amb el codi de la sol·licitud de preinscripció. 
 
També caldrà marcar en la sol·licitud el tutor o tutora que consultarà per Internet e/s resultats 
de la preinscripció (puntuació provisional , puntuació un cop resoltes les reclamacions, ordre 
definitiu i placa assignada). Es pot accedir a aquestes consultes amb el codi de so!·licitud i el 
número del DNI, NIE o passaport del tutor o tutora que s'ha especificat que farà la consulta . 
 
En emplenar el formulari trobareu un espai que cal omplir amb l'identificador o número RALC 

de l'alumne o alumna, 1levat deis de P3 que són nous en el sistema educatiu de Catalunya i 
encara no en tenen. Per a/s alumnes matriculats des del curs 2015-2016 en centres educatius de 

qualsevol titularitat és una dada obligatòria  que han de facilitar els centres on estan 

escolaritzats.  Aquest any les famílies també poden consultar el número RALC en línia. 
 

Consulta de l'identificador de l'alumne: 

 

http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/identificador-alumne?moda=1  

http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/identificador-alumne
http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/identificador-alumne?moda=1

