Procés de preinscripció i matriculació d’alumnes per al curs 2021-2022
Aquest any a causa de la pandèmia, la preinscripció serà telemàtica: preinscripció online on
podem trobar tota la informació, així com un vídeo explicatiu de com fer-la. Per resoldre qualsevol
dubte podeu trucar al tel. 93.438.17.45 en horari: de 9:30 h a 11:00 h i de 15:30 h a 17:00 h.
Període de preinscripció: del 15 al 24 de març de 2021.
Un cop feta la sol·licitud telemàtica s’ha d’enviar juntament amb la documentació a l’adreça de
correu electrònic: matricula@stjosep.org

Calendari:








Presentació de sol·licituds: del 15 al 24 de març (l’ESO serà del 17 al 24 de març)
Publicació de les llistes amb barem: 19 d’abril
Reclamacions: del 20 al 26 d’abril
Publicació de les llistes amb el barem, resoltes les reclamacions: 30 d’abril
Sorteig del número de desempat: 5 de maig
Llistes definitives d’admesos: 7 de juny
Matriculació: Educació Infantil, Educació Primària i 1r d’ESO: del 14 al 18 de juny
De 2n a 4t d’ESO:
del 28 de juny al 2 de juliol

Documentació preinscripció:


En el full de la sol·licitud ha de constar el número de identificador de l’alumne (RALC), que el
facilitarà l’escola on està actualment. (Alumnes de P3 NO).



DNI o NIE en vigor de l´alumne/a i dels pares.



Llibre de família: les fulles on figuren els pares i l’alumne/a.



Certificat de Convivència on figuren els pares i l´alumne/a, en el cas que NO coincideixi l'adreça
del full de preinscripció amb la del DNI o NIE.

A més a més, les persones que a la sol·licitud han al·legat els criteris de prioritat, han de presentar la
documentació que ho acredita.

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’influència del centre: 30 punts
- Lloc de treball a l’àrea d’influència del centre: 20 punts
- Quan el domicili està al mateix municipi que 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 garantida de ciutadania: 10 punts
 Per discapacitat (igual o superior al 33%) de l’alumne/a o d’un familiar de primer grau pare, mare,
germà/na: 10 punts
2.

Criteris Complementàries:

 Pel fet de formar part d’una família nombrosa o família monoparental: 15 punts

Previsió de preus pel curs 2021-2022:
Mensualment:
- Activitats Complementàries: 75,00 €
- Gabinet Psicopedagògic: 5,28 €
- Assegurança Escolar: 4,99 €
- Serveis Auxiliar Digitals: 2,90 €

Novembre: Material Fungible
Desembre: Quota AMPA
Servei de Menjador: 182,87 €
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