COL·LEGI SANT JOSEP OBRER
SERVENTES DEL SAGRAT COR DE JESÚS
Centre Concertat per la G. de Catalunya
Covadonga s/n Telèf./Fax: 934.381.745 / 934377627

08906 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT

Barcelona


Presentació de sol·licituds: del 13 al 24 d’abril de 2018. S´han de lliurar per duplicat
Es presentarà una única sol·licitud de preinscripció, al centre escollit en primera opció.
Horari:
●
●

Dilluns, Dimecres i Dijous
:
de 15:15 a 17:15 hores
Dimarts i Divendres:
de 09:00 a 10:30 hores

Calendari:
●
●
●
●
●
●
●

Presentació de sol·licituds: 
del 13 al 24 d’abril
Publicació de les llistes amb barem: 
3 de maig
Reclamacions: 
del 4 al 8 de maig
Publicació de les llistes amb el barem, resoltes les reclamacions: 10 de maig
Sorteig: 
11 de maig
Llistes definitives d’admesos: 
12 de juny
Matriculació: 
del 21 al 27 de juny

Documentació:
Cal presentar al centre demanat en primer lloc, juntament amb la sol·licitud, fotocòpia dels documents seguents:
1. Original i Fotocòpia del DNI o NIE i llibre de família de l’alumne/a
2. Original i Fotocòpia del DNI o NIE del pare i de la mare
3. Original i Fotocòpia de la Targeta sanitària individual (TSI) de l’alumne/a
4. Full del padró si la direcció 
NOcoincideix amb la del DNI
A més a més, les persones que a la sol·licitud han al·legat el compliment d’un o més criteris de prioritat, han de
presentar la documentacióque ho acredita.
Nota: En el full de sol·licitud ha de constar 
el número de identificador de l’alumne (NIA), que el facilitarà l’escola on
està actualment. 
(Alumnes de P3 NO).

Criteris de prioritat per a l’ordenació de les sol·licituds:
1. Criteris generals:
✓ Si hi ha germans matriculats al centre o el pare, mare, tutor legal hi treballa: 40 punts
✓ Per proximitat del domicili o del lloc de treball al centre sol·licitat en primer lloc (només una opció):
▪ Quan el domicili habitual es troba a l’àrea d’influencia del centre: 30 punts
▪ Lloc de treball a l’àrea d’influència del centre:20 punts
▪ Quan el domicili habitual és al mateix municipi on està ubicat el centre, però no en la seva àrea
d’influència: 
10 punts
✓ Si el pare, mare o tutor legal reben l’ajut de la renda mínima d’inserció: 10 punts
✓ Per discapacitat igual o superior al 33% de l’alumne/a o d’un familiar de primer grau: 10 punts
2. Criteris Complementàries:
✓ Pel fet de formar part d’una familia nombrosa o família monoparental: 15 punts
✓ Si l’alumne/a té una malaltia crònica que afecti el sistema disgestiu, endocrí o metabòlic (s’hi inclouen les
persones celíaques): 
10 punts
✓ Si el pare, mare o tutor legal o germà/na de l’alumne/a ha estat escolaritzat al centre sol·licitat en primer
lloc: 
5 punts

