Del 13 al 22 de maig
1.

Omple la sol·licitud online a www.gencat.cat/preinscripcio

2. Envia un correu electrònic i tota la documentació necessària (escanejada o fotografiada) a l’adreça del centre escollit en primera opció:
ESCOLA AMETLLERS: escolametllers@xtec.cat

ESCOLA COLLBAIX: ceipcollbaix@xtec.cat
ESCOLA JONCADELLA: a8026725@xtec.cat

Excepcionalment, si no pots fer el tràmit de forma telemàtica, demana cita prèvia a
aquest telèfon per fer-lo de forma presencial:

938764240
La tramitació presencial tindrà lloc a l’escola escollida en primera opció, del
19 al 22 de maig. Caldrà que portis el model de sol·licitud i la documentació necessària
fotocopiada.

Documentació necessària
 Resguard de sol·licitud que hauràs omplert (on-line) / Model de sol·licitud (presencial)
 Llibre de família.
 DNI de la de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a), o de la targeta de residència en cas de persones estrangeres (NIE).
 Quan el domicili familiar que es declara no coincideix amb el DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE, volant de convivència on consti que el nen/a viu amb la persona
sol·licitant.
 Targeta sanitària.
 Documentació acreditativa dels criteris a efectes de barem, si s’escau.

Criteris generals d’admissió d’alumnat, a efectes de barem i
documentació que cal presentar per acreditar-los:
•

Existència de germans/es escolaritzats al centre (o en un altre centre públic amb
el qual hi ha una relació d'adscripció), o pares/mares o tutors legals que hi treballin (40 punts): No cal presentar documentació, es comprova d’ofici.

•

Proximitat al centre (es considera una de les dues opcions).


Domicili familiar dins l'àrea de proximitat (30 punts): S’acreditarà amb el
DNI del sol·licitant. Quan el domicili familiar que es declara a la sol·licitud no coincideix amb el DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE,
caldrà presentar el volant de convivència on consti que el nen/a viu amb la persona
sol·licitant.



Treball dins l'àrea de proximitat (20 punts): Cal presentar còpia del contracte
laboral o d'un certificat emès a aquest efecte per l'empresa. En el cas de
treballadors autònoms es té en compte el domicili acreditat a l'Agència Tributària i s'acredita amb una còpia dels models 036 i 037.

•

Renda garantida de ciutadania (10 punts). Cal presentar acreditació de ser beneficiari de la prestació.

•

Discapacitat igual o superior al 33% de l'alumne/a, pare o mare o germans (10
punts). Cal presentar el certificat o la targeta acreditativa de la discapacitat.

•

Família nombrosa o monoparental (15 punts). Caldrà presentar original i fotocòpia del títol vigent.

Trobaràs tota la informació sobre la preinscripció a:
www.gencat.cat/preinscripció
Consulta la web de l’escola per seguir el procés de la teva preinscripció:
www.xtec.cat/ceipjoncadella
http://agora.xetc.cat/escolametllers/
www.ecollbaix.cat

RECORDA:
el tràmit presencial ha de ser en casos
excepcionals.

Es prega máxima puntualitat per evitar coincidir amb altres persones.

Només pot venir una persona a fer el tràmit.

Cal portar tota la documentació a punt: omplerta i fotocopiada. I un bolígraf de casa, per si el necessites.

Cal portar guants i mascareta .

Si formes part d’un col·lectiu vulnerable, et trobes en
confinament o presentes símptomes, pots autoritzar
una altra persona a portar la sol·licitud i la documentació.

Demana CITA PRÈVIA per a la tramitació presencial a
l’Ajuntament: 938764240

