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CENTRE CONCERTAT

CALENDARI D’ADMISSIÓ
PER AL CURS 2018-2019
INFANTIL I PRIMÀRIA
17 de maig:

publicació de vacants.

Del 17 al 24 de maig:

presentació de sol·licituds i documentació corresponent.

4 de juny:

publicació del llistat provisional d’admesos.

Del 4 al 6 de juny:

presentacions de reclamacions al centre.

13 de juny:

publicació dels llistats definitius*.

Del 14 de juny
al 2 de juliol:

formalització de matrícula.

Del 25 al 27 de juny:

expedició de certificat de promoció per accedir a ESO
(canvi de centre).

A partir del 3 de juliol:

matriculació de l’alumnat en llista d’espera i resta de
vacants.

SECUNDÀRIA I BATXILLERAT
17 de maig:

publicació de vacants.

Del 17 al 28 de maig:

presentació de sol·licituds i documentació corresponent.

12 de juliol:

publicació del llistat provisional d’admesos.

Del 12 al 16 de juliol:

presentacions de reclamacions al centre.

19 de juliol:

publicació dels llistats definitius*.

Del 19 al 26 de juliol:

formalització de matrícula.

A partir del 27 de juliol:

matriculació de l’alumnat en llista d’espera i resta de
vacants.

*Les reclamacions, si hi ha, s’hauran de fer directament a Direcció Territorial.
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PROCEDIMENT D’ADMISSIÓ: QUÈ CAL FER?
LLIURAR AQUESTA DOCUMENTACIÓ EN LA SECRETARIA DEL CENTRE*:
1. IMPRÉS DE SOL·LICITUD ANNEX III o III BIS
Amb independència de la fórmula utilitzada per a omplir-la (a mà o telemàticament):
Annex III: de 3r a 6é d’Educació Primària i ESO.
Annex III bis: Educació Infantil i 1r i 2n d’Educació Primària.
2. LLIBRE DE FAMÍLIA (fotocòpia)
O bé certificat del registre civil o sentència per la qual s’adjudique la tutela.
3. PROXIMITAT DEL DOMICILI
Domicili familiar: original i fotocòpia del DNI de pare, mare o tutor i d’un rebut recent
d’aigua, llum o telèfon o contracte de lloguer. Si hi ha discrepància entre els domicilis que
figuren en ambdós documents, es podrà requerir un certificat de residència lliurat per
l’ajuntament. En cas de custòdia compartida acordada judicialment, es considerarà domicili
familiar aquell en què estiga empadronat l’alumne o alumna.
Domicili laboral: certificat emés per l’empresa en què acredite suficientment la relació
laboral i domicili del centre de treball. Si es treballa per compte propi, cal aportar la
declaració censal d’alta, modificació i baixa en el cens d’empresaris, professionals i
retenidors (model 036 o 037).
4. ANNEX VI per a l’obtenció de la puntuació de la renda familiar
Ha d’estar correctament emplenat i signat per tots els membres de la unitat familiar
MAJORS de 16 anys. NO es considerarà membre de la unitat familiar els fills en gestació.
5. FAMÍLIA NOMBROSA
Original i còpia del títol oficial de família nombrosa, en vigor.
6. DISCAPACITAT
Certificat corresponent o targeta acreditativa emesos per Conselleria. original i còpia
7. FAMÍLIA MONOPARENTAL
Original i còpia del títol oficial de família monoparental expedit per Conselleria, en vigor.
*Sols s’ha de presentar una única sol·licitud en el centre de primera opció. En el cas
que es presenta més d’una, no se’n tindrà en compte cap, i es procedirà a l’escolarització en
algun dels centres en què, una vegada finalitzat el procés d’admissió, queden llocs vacants.
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CRITERIS PER A LA VALORACIÓ DE LES SOL·LICITUDS:
A. GERMANS
● Per cada germà o germana matriculat al centre...................................... 15 punts.
B. TREBALLADORS DEL CENTRE
● Un o ambdós pares, mares o tutors treballadors del centre.................... 5 punts.
C. PROXIMITAT DEL DOMICILI
● Àrea d'influència del centre (zona única)................................................. 10 punts.
● Àrea limítrofa………………...................................................................... 5 punts.
D. RENDA FAMILIAR
● Igual o inferior a 2 vegades l’IPREM…………………………....................2 punts.
E. FAMÍLIA NOMBROSA
● General………………………………………………………………………... 3 punts.
● Especial……………………………………………………………………….. 5 punts.
F. DISCAPACITAT
● De l'alumne (entre el 33% i el 64%)……………………………………...... 4 punts.
● De l'alumne (igual o superior al 65%)……………………………………....7 punts.
● Dels pares o germans (entre el 33% i el 64%)……………………………. 3 punts.
● Dels pares o germans (igual o superior al 65%)………………………….. 5 punts.
G. FAMÍLIA MONOPARENTAL*
● General………………………………………………………………………... 3 punts.
● Especial……………………………………………………………………….. 5 punts.
*Puntuació no acumulable a la família nombrosa.

En cas d’empat a punts, aquests es dirimiran aplicant successivament la major
puntuació obtinguda en els criteris anteriors començant per l’A i acabant pel G.
A continuació, s’ordenaran alfabèticament per cognom a partir de la lletra escollida
per sorteig a Conselleria, la U.
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PREUS APLICABLES DURANT EL CURS 2017-2018
(Susceptibles de modificació per al curs 2018-2019)
Concepte

Quantitat en €

Quota mensual AMPA

Observacions

36.63

Pagament mensual, 9 mesos. No hi ha matrícula.

Assegurança escolar

9.10

Pagament anual. Opcional.

Escoleta matinera

1.50

Pagament diari per hora. Comença les 8.00 h.

Plataforma Clickedu

26

iPad

380

Enrolament a Zuludesk
Assegurança iPad

Pagament anual.
A partir del segon any la quota serà de 20 €.
A partir de 5é de Primària fins 4t d’ESO.
Possibilitat de fraccionar el pagament.

5

Pagament anual.

18

Pagament anual.

Aquest centre forma part de la 
Xarxa de llibres i del Banc de llibres. Des de 1r de Primària fins 4t d’ESO.

EXTRAESCOLARS
Concepte

Quantitat en €

Anglés

Observacions
14

3, 4 i 5 anys.
Una sessió setmanal. Pagament mensual.

5

1r i 2n Primària. 3r, 4t, 5é i 6é Primària.
Una sessió setmanal. Pagament mensual.

Expressió corporal

14

4 i 5 anys.
Una sessió setmanal. Pagament mensual.

Minienginyers

18

1r, 2n, 3r i 4t Primària.
Una sessió setmanal. Pagament mensual.

Minixefs

20

1r, 2n, 3r i 4t Primària.
Una sessió setmanal. Pagament mensual.

5

5é i 6é Primària. 1r i 2n ESO.
Una sessió setmanal. Pagament mensual.

Escola esportiva
Esport escolar

Olimpíada matemàtica
Patinatge en línia

14

5é i 6é Primària

Teatre

25

Primària.
Dos sessions setmanals. Pagament mensual.

MENJADOR ESCOLAR
Concepte

Quantitat en €

Mes complet

A raó de 7 €/dia

Bo 10 menús (a utilitzar d’octubre a maig)

A raó de 7 €/dia

Dia solt ocasional

A raó de 9 €/dia

