PREINSCRIPCIÓ-NOUS ALUMNES
CURS 2022-2023
1- INFORMACIÓ GENERAL
Preinscripció: https://preinscripcio.gencat.cat/ca/inici/
Electrònica: cal identificació digital
Suport informàtic: sense identificació digital

ESCOLA SANT LLUÍS GONÇAGA
de la Fundació Escola i Vida
Codi de Centre 08017335

Període del 7 al 21 de març de 2022: Parvulari i Primària
Període del 9 al 21 de març de 2022: ESO

2- Places vacants
Educació Infantil 2on. Cicle
P-3 20+2
P-4 2+2
P-5 0
Educació Primària
1r.
9+2
2n.
0
3r.
2+1
4rt.
0+1
5è.
0
6è.
0
Educació Secundària
1r.
3+1
2n. 0+1
3r.
3+2
4rt. 0+1

3- Barems de puntuació
En la preinscripció escolar 2022-2023 s’estableixen els criteris prioritaris i els criteris
complementaris i són els següents:
Criteris prioritaris:
- Quan hi ha germans o germanes matriculades al centre educatiu que se sol·licita: 50
punts.
- Proximitat geogràfica del domicili habitual o del lloc de treball del pare o la mare a
l'escola (aquest criteri es manté igual que els anys anteriors i, de la mateixa manera, les
puntuacions són excloents entre ells):
- Quan el domicili habitual de la família es troba dins la zona educativa del centre
escolar que es demana en primer lloc: 30 punts.
- Quan la ubicació del lloc de feina del pare, la mare, el tutor o la tutora està dins la
zona educativa del centre triat en primer lloc: 20 punts.
- Si la família percep la renda garantida de ciutadania: 15 punts.

Criteris complementaris (només s’apliquen en cas d’empat):
- Criteri del pare, mare o el tutor o tutora legal treballant al centre educatiu. Quan el pare,
la mare o el tutor o tutora legal treballen al centre en el moment en què es presenta la
sol·licitud de preinscripció: 10 punts.
- Formar part d’una família nombrosa: 10 punts.
- Formar part d’una família monoparental: 10 punts.
- Ser bessó o trigemin: 10 punts.
- Quan l’alumne o alumna es troba en situació d’acolliment familiar: 10 punts.
- Si algun membre de la família té una discapacitat o el mateix alumne/a objecte de la
sol·licitud: 15 punts. (Aquest criteri ja existia, però dintre dels criteris generals i donava
10 punts).
- Per tenir la condició de víctima de violència de gènere o de terrorisme: 10 punts.

4- Calendari oficial
4 de maç

Oferta inicial.

Del 7 al 21 de març

Presentació de sol.licituds Parvulari i Primària.

Del 9 al 21 de març

Presentació de sol.licituds Secundària.

Del 22 al 23 de març

Presentació de documentació de Parvulari, Primària i
ESO.

21 d’abril

Publicació de la llista de sol.licituds amb la
puntuació provisonal.

Del 22 al 28 d’abril

Presentació de reclamacions.

3 de maig

Llista de sol.licituds amb la puntuació un cop
resoltes les reclamacions.

9 de maig

Sorteig

11 de maig

Llista ordenada definitiva.

Del 27 de maig a l’1 de juny.

Ampliació de peticions -per aquells que necessiten
assignació d’ofici i no s’han assignat per petició
original- (famílies).

10 de juny

Llista d’alumnes admesos i llista d’espera.

Del 20 al 28 de juny

Matriculació de Parvulari, Primàroia i ESO.

5- Obsevacions
Tots els alumnes nascuts l’any 2019 que provenen de la Llar d’Infants de l’Escola SANT
LLUÍS GONÇAGA (Codi de centre 08017335) i que vulguin tenir continuïtat a la mateixa
escola, cal que presentin la preinscripció.
La nostra oferta de places, per indicació de la inspecció d'ensenyament, es fa en base als
alumnes que tenim actualment al centre i prenent com a referència la ratio de 22 alumnes
pel grup de P-3; 25 alumnes pels grups de P-4, P5 i Primària i 30 a l'ESO. No s'hi té en
compte el cas de famílies que poden deixar el nostre centre.
La Garriga, març de 2022.

Signat: Felip Joan de Dalmases i Thió
Director

