•DNI, NIE o passaport del pare, la mare, el
tutor o la tutora
Quan el domicili habitual que s'al·lega no
coincideix amb el del DNI o amb el de la
targeta de residència on consta el NIE, o quan
es tracta de persones estrangeres que no
tenen NIE, s’ha d’acreditar amb el certificat o
volant municipal de convivència de l’alumne/a,
en el qual ha de constar que conviu amb la
persona sol·licitant.
Cal tenir en compte que per a la formalització
de la matrícula és imprescindible presentar el
DNI renovat amb l’adreça correcta.
Si es tracta del NIE s’ha de presentar la
comunicació del canvi de domicili notificada a
la Delegació del Govern degudament
registrada.
•Llibre de família o certificat de naixement.
•Targeta sanitària de l’alumne/a

Si correspon:
•Carnet de família nombrosa o monoparental.
•PIRMI: prestació de la renda mínima
d’inserció de l’any 2016.
•Certificat mèdic: si l’alumne pateix alguna
malaltia crònica del sistema digestiu, endocrí o
metabòlic, inclosos els celíacs.
•Certificat de disminució igual o superior al
33% de l’alumne/a, el pare, la mare o els
germans.
•Si s’al·lega proximitat al lloc de treball, cal
portar un certificat d’empresa o el contracte de
treball.
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PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ
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PER A MÉS INFORMACIÓ
- Als centres escolars
concertats de la ciutat.

públics

i

privats

-OIAC (Oficina d’Informació i Atenció al
Ciutadà de l’Ajuntament de Girona, Pl. del Vi,
1. Tel. 972419010.

Segon cicle d’Educació infantil (3-6 anys),
Educació primària (6-12 anys) Educació
secundària obligatòria (12-16 anys)

-Web Ajuntament de Girona:
www.girona.cat/ome
-Serveis
Territorials
del
Departament
d’Ensenyament, plaça Pompeu Fabra, 1, tel.
872 975 000, www.gencat.cat/preinscripcio
-Decret 10/2012, de 31 de gener, de
modificació 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.
L’Ajuntament posa a disposició de les famílies
l’Oficina Municipal d’Escolarització, servei
d’orientació i assessorament, amb prèvia
sol·licitud de cita. www.girona.cat/ome

Resum elaborat amb la informació
publicada al web del Departament
d’Ensenyament de la Generalitat.
www.gencat.cat/preinscripcio
Servei Municipal d’Educació
Plaça del Vi, 1, 17004 Girona
Tel. 972 419 000 | www.girona.cat/educacio

Presentació de les sol·licituds
del 23 de març al 4 d’abril
La tramesa de les sol·licituds per internet
es pot fer fins a les 24h. del 3 d’abril

On presentar la sol·licitud?
• Al centre escolar demanat en primera opció.
• Es pot iniciar el tràmit de presentació de la
sol·licitud a través d’internet fins a les 24 h
del 3 d’abril, a la web
www.gencat.cat/preinscripcio. (Atenció, cal
presentar personalment al centre escolar la
documentació acreditativa dins del termini
del procés i signar la sol·licitud)

DOCUMENTACIÓ
(Confirmar la documentació que es requereix abans de
presentar la sol·licitud un cop publicada la Resolució de la
Generalitat que regula el procés)

•Original i fotocòpia del llibre de família o altres
documents relatius a la filiació (partida de
naixement).
•Original i fotocòpia del DNI de la persona
sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a
de fet) o de la targeta de residència en la qual
consta el NIE si es tracta de persones
estrangeres.
•Original i fotocòpia del DNI de l’alumne/a en
cas que sigui major de 14 anys o tingui DNI tot
i ésser menor de 14 anys.
•L'alumnat estranger podrà acreditar les dades
d'identificació i filiació amb el document
d'identitat, el passaport o el llibre de família del
seu país d'origen.
•Quan l'alumnat estranger no pugui aportar
algun
document,
es
considerarà
la
documentació alternativa que aporti per
acreditar les diferents circumstàncies. Aquesta
documentació la valorarà el director/a o titular
del centre i deixarà constància per escrit de la
decisió adoptada sobre la seva acceptació. En
tots els casos que es demana original i còpia,
l'original es retornarà un cop contrastat amb la
còpia.
•Certificat o volant municipal de convivència de
l’alumne/a quan el domicili que s’al·lega no
coincideixi amb el del NIE o quan es tracti del
cas referit en l’apartat anterior.
•Original i fotocòpia de
individual sanitària)

la TIS (targeta

Per a la formalització de la matrícula cal
presentar:
- fotocòpia del carnet de salut de l’infant on
figurin les dosis de vacuna rebudes o del
carnet de vacunacions.
Si no es té o el nen o nena no han estat
vacunats per indicació mèdica o per altres
circumstàncies, cal presentar un certificat
mèdic oficial justificatiu.

BAREM: Criteris de prioritat en l’ordenació de
les sol·licituds:
Criteris generals
•Tenir germans matriculats al centre o en un
centre públic amb adscripció única o que els
pares o tutors legals hi treballin: 40 punts.
•Proximitat del domicili:
30 punts si el domicili de residència del pare,
mare o tutor/a està dins la zona d’influència
(podeu consultar el mapa adjunt o bé la web:
www.girona.cat/ome), o 20 punts si el domicili
laboral està dins l’àrea d’influència (certificat
d’empresa o contracte laboral) o 10 punts si el
domicili de la persona sol·licitant és al mateix
municipi on és el centre, però no en l’àrea de
proximitat del centre sol·licitat en primer lloc.
•Renda mínima d'inserció, si el pare, mare o tutor
legal reben l’ajut: 10 punts
•Discapacitat de l’alumne/a, el pare, la mare o
els germans igual o superior al 33% : 10 punts
certificat oficial)

Criteris complementaris

•Formar part de família nombrosa o
monoparental: 15 punts (carnet de família
nombrosa o monoparental vigent).
•Malaltia crònica de l’alumne, que afecti el seu
sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosa
la malaltia celíaca: 10 punts (informe emès per
un metge o metgessa del sistema públic de
salut o certificat mèdic oficial amb la signatura
legalitzada pel Col·legi de Metges).
•Haver tingut el pare, la mare, els tutors o
germans escolaritzats al centre sol·licitat en
primera opció: 5 punts.
Criteris específics de prioritat
•Tenen
preferència
els
alumnes que
procedeixen de centres i ensenyaments
adscrits.
•En l’ESO i Batxillerat: en els centres que es
determini per resolució, tenen preferència els
alumnes que facin simultàniament estudis
professionals de dansa, música o programes
d’alt rendiment esportiu.
.

