Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Institut Can Puig
Documentació obligatòria que s’ha de presentar juntament amb la
preinscripció:
•
•
•
•

•
•

Original i fotocòpia del DNI/NIE/PASS de l’alumne (Si l’alumne/a en té)
Original i fotocòpia del DNI/NIE/PASS del pare i de la mare
Identificació RALC (es proporcionarà al centre de procedència)
Original i fotocòpia del llibre de família (o altres documents relatius a
la filiació). Si l'alumne/a està en situació d'acolliment, la resolució
d'acolliment del Departament de Benestar Social i Família.
Original i fotocòpia de la targeta sanitària individual (TSI), de
l’alumne/a.
Volant de Convivència, on constin tots els membres familiars que viuen
en el mateix domicili.

LA SOL·LICITUD DE PREINSCRIPCIÓ HAURÀ D’ESTAR SIGNADA PEL PARE I LA
MARE DE L’ALUMNE/A. (EN CAS DE QUE EL PARE O MARE, NO VISQUI AMB EL
FILL, UNA AUTORITZACIÓ CONFORME AQUEST AUTORITZA LA SEVA
ESCOLARITZACIÓ AL CENTRE).

Documentació acreditativa dels criteris de prioritat (Generals i
Complementaris):
Família Nombrosa:
•

Original i fotocòpia del
monoparental en vigor.

carnet

de

família nombrosa

o

família

Discapacitat (igual o superior al 33%):
•

Original i fotocòpia del certificat de discapacitat de la persona que
al·legui aquesta condició emès pel Departament d'Acció Social i
Ciutadania. També s'admeten els certificats de discapacitat emesos per
l'Institut Català d'Avaluacions Mèdiques (ICAM).

Malaltia crònica:
•

Informe emès per un metge o una metgessa del sistema públic de salut o
certificat mèdic oficial amb signatura legalitzada pel col·legi de metges de
la demarcació corresponent, en què s'indiqui expressament que l'alumne o
l'alumna té diagnosticada una malaltia crònica que afecta el seu sistema
digestiu, endocrí o metabòlic, inclosa la celiaquia, i s'hi especifiqui de
quina malaltia es tracta.

Germans o germanes escolaritzats al centre educatiu o de pares o
tutors legals que hi treballen:
•
•

Sempre i quan exerceixi una jornada mínima de 10 hores setmanals.
Si tenen algun germà al centre en el moment que presenten la
preinscripció, ho hauran de comunicar al centre.

Centres amb relació d’adscripció: Escola El Pi, Escola La Riera de Ribes, Escola
Les Parellades, Escola Els Costerets i Escola El Morsell.

Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Institut Can Puig

Barem:
Família Nombrosa:
L'alumne o alumna
Barem: 15 punts

forma

part

d'una

família

nombrosa

o

monoparental

Discapacitat (igual o superior al 33%):
Discapacitat (igual o superior al 33%) de l'alumne o alumna, el pare o mare, o el
germà o germana. Barem: 10 punts

Malaltia crònica:
L'alumne o alumna té una malaltia crònica que afecta el seu sistema digestiu,
endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs. Barem: 10 punts

Germans o germanes escolaritzats al centre educatiu o de pares o
tutors legals que hi treballen:
Barem: 40 punts

Proximitat del domicili habitual de l'alumne o alumna al centre
o proximitat del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o tutora o
el guardador o guardadora de fet.
•
•

•

Quan el domicili habitual es troba a l'àrea d'influència del centre: 30
punts.
Quan, a instància del sol·licitant es pren en consideració l'adreça del lloc
de treball del pare, la mare, el tutor o tutora, o el guardador o guardadora
de fet, i aquest és dins l'àrea d'influència del centre: 20 punts.
Quan el domicili habitual és al mateix municipi del centre sol·licitat en
primer lloc, però no en la seva àrea d'influència: 10 punts.

Encara que es doni més d'un supòsit, no es pot acumular més d'una puntuació pel
criteri de proximitat.

Renda anual de la unitat familiar en el cas que el pare, la mare, el tutor o
tutora, siguin beneficiaris de l'ajut de la renda mínima d'inserció o de l'equivalent.
Barem: 10 punts.

El pare, mare, tutors o germans han estat escolaritzats al centre
Barem: 5 punts

