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Informació	preinscripció	2019-2020	

SOL·LICITUD DE PREINSCRIPCIÓ 

Dades de l’alumne/a 

• Identificador de l’alumne/a RALC : És un número que s’atorga a cada 
alumne/a quan s’incorpora al sistema educatiu. El proporciona l’escola 
de primària mitjançant un certificat 

• Novetat !! És obligatori  proporcional una adreça electrònica ja que serà 
el mitjà a través del qual l’Administració es posi en contacte amb la 
família. Escriure amb lletra clara o majúscules . 

• Germans al mateix centre : Quan es fa la preinscripció a fills 
bessons/es. 

• Enguany s’ha de marcar una casella especificant quin dels tutors farà la 
consulta de l’estat de la preinscripció per internet. Només pot ser un . 

Dades escolars de l’alumne/a:  

• Codi del centre actual : 

08021582 Escola Joan Salvat Papasseit 
08021570 Escola del Bosc 
08038065 Escola Montseny 
08021466 Escola Col·legis Nous 
08038041 Escola Federico García Lorca 
08060988 Escola Cal Músic 
08062491 Escola Sant Vicenç 
08044302 Escola Joan Abelló 
08053406 Escola Can Besora 
08032713 Escola Sant Jordi 

 

Plaça sol·licitada 

• Plaça d’ofici . Per a 1r d’ESO no cal marcar la casella ja que el 
Departament d’Educació adjudicarà una plaça seguint, sempre que sigui 
possible, l’ordre de preferència de la família. En el cas que es vulgui 
optar per una plaça a 2n, 3r o 4t d’ESO i que no es vulgui continuar en el 
centre on s’han cursat els anteriors cursos, cal marcar la casella de 
plaça d’ofici per a que el Departament d’Educació atorgui una plaça en 
un centre diferent al que s’estudia en l’actualitat. 
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• Codi de centre : 

08021594 Institut Mollet 
08065411 Institut Aiguaviva 
08021600 Institut Vicenç Plantada 
08054034 Institut Gallecs 

 
Omplir-ho per ordre de preferència.  

Criteris específics a l’efecte de barem 

Simultaneïtat amb ensenyaments professionals de mús ica i dansa o amb 
programes d’alt rendiment esportiu : Cal marcar SI en cas que l’alumne/a 
segueixi ,paral·lelament, a l’ESO, ensenyaments professionals de música o 
dansa o participi en programes d’alt rendiment esportiu que requereixin d’una 
modificació curricular i horària específica. 

L’alumne/a prové d’un centre i ensenyament adscrit . Cal marcar SI, a totes 
les preinscripcions dels alumnes  que provinguin d’una escola  publica  de 
Mollet del Vallès . Cal marcar NO, en cas de provenir d’una escola 
concertada de Mollet o pública que no sigui de Moll et. 

 

 

 

Criteris generals a l’efecte de barem 

Existència de germans al centre sol·licitat en prim er lloc  o pares o tutors 
legals que hi treballen: Cal marcar SI, si es té un germà/na estudiant al 
mateix centre (tant ESO com Batxillerat).  

       

Domicili al·legat a l’efecte del criteri de proximi tat al centre:  Mollet és zona 
única. De manera que tots els alumnes que visquin a Mollet han de marcar la 
primera casella. (L’habitual dins l’àrea d’influència).   

Si en el DNI no hi figura l’adreça on viu habitualment l’alumne/a s’ha de portar 
el certificat o volant municipal de convivència 

TANT A PRIMÀRIA COM A L’ESO TENEN  PREFERÈNCIA ELS 
ALUMNES QUE PROCEDEIXEN DE CENTRES ADSCRITS AL CENT RE 
SOL·LICITAT !!!!  

40 punts  

30 punts  
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En cas que no es visqui a Mollet, però un dels pares hi treballi es pot marcar 
l’última casella.  

Cal adjuntar còpia del contracte laboral o un certificat emès a aquest efecte per 
l’empresa. Si s’és autònom es té en compte el domicili acreditat a l’Agència 
Tributària i es justifica amb una còpia  dels model 036i 037 de l’Agència 
Tributària. 

 

 

 

Beneficiari/ària de la prestació econòmica de la re nda garantida de 
ciutadania : 

Cal marcar si es rep i justificar-ho mitjançant un certificat del Departament de 
Treball i Afers Socials i Família   

 

Discapacitat de l’alumne/a, del pare, mare o german s: 

Cal marcar aquesta casella quan l’alumne, pare, mare o algun germà té una 
discapacitat reconeguda, igual o superior al 33%. També es pot marcar, si el 
pare o mare o tutor legal és beneficiari d’una pensió d’incapacitat permanent de 
grau total o de gran invalidesa 

S’ha d’acreditar aquesta condició adjuntant fotocòpia del certificat o de la 
targeta acreditativa de la discapacitat emès pel Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies o certifica de ser beneficiari de la pensió d0incapacitat 
permanent, 

 

Criteri complementari a l’efecte de barem 

Família nombrosa o monoparental: 

Es pot marcar aquesta casella sempre que es tingui el carnet vigent  emès pel 
Departament d’Afers Socials i Família     

  

20 punts  

Si es viu i es treballa a Mollet no es poden marcar  les dues opcions!!!  

10 punts  

10 punts  

15 punts  
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NOVETATS!!! 

• No dona punt que l'alumne o alumna tingui una malaltia crònica que 
afecta el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs. 

• No atorga puntuació que el pare, mare, tutors o germans siguin 
exalumnes del centre. 

• És obligatori  proporcional una adreça electrònica ja que serà el mitjà a 
través del qual l’Administració es posi en contacte amb la família I cal 
marcar qui farà la consulta a internet. 

• Cal marcar la casella d’haver llegit la informació bàsica sobre protecció 
de dades i autorització el tractament de les mateixes. 

 

Documentació que cal acompanyar a la sol·licitud de  
preinscripció 2019-2020 

Documentació identificativa a adjuntar amb la sol·l icitud (originals i 
fotocòpies) 

1. DNI, NIE o passaport de l’alumne/a (obligatòria a partir dels 14 anys). 
2. DNI, NIE o passaport del pare o la mare o tutor legal de l’alumne/a 

• Si en el DNI no hi figura l’adreça on viu habitualment l’alumne/a 
s’ha de portar el certificat o volant municipal de convivència 

3. TIS (targeta sanitària de l’alumne/a) 
4. Certificat del núm. Identificador de l’alumne/a IDALU ( el dona l’escola de 

primària) 
5. Llibre de família: primera pàgina i pàgina on surt inscrit l’alumne/a. En 

cas de no tenir llibre de família algun document relatiu a la filiació, com la 
partida de naixement 

Si es dona el cas: 

1. Original i fotocòpia carnet família nombrosa de l’alumne/a 
2. Original i fotocòpia del carnet d’invàlides superior al 33% o certificat 

incapacitat permanent.   
3. Si no es viu a Mollet del Vallès, però el pare o mare hi treballen, cal 

adjuntar còpia del contracte laboral o un certificat emès a aquest efecte 
per l’empresa. Si s’és autònom es té en compte el domicili acreditat a 
l’Agència Tributària i es justifica amb una còpia del formulari de la 
declaració censal d’alta, modificació i  baixa en el cens d’obligats 
tributaris (model 036i 037) 
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4. Acreditació de ser beneficiari/a de la prestació econòmica de la renda 
garantida de ciutadania amb un certificat emès pel Departament de 
Treball, Afers Socials i Família. 

 

FASES DE LA PREINSCRIPCIÓ 
Presentació de les sol·licituds  del 29 de març al 9 d’abril 
Llistat amb el puntuació 
provisional 

26 d’abril 

Reclamacions del 29 d’abril al 3 de maig 
Llista amb la puntuació definitiu  8 de maig 
Sorteig del número de 
desempat 

9 de maig 

Publicació de les llistes 
d’admesos 

12 de juny 

Matriculació – 1r ESO del 20 al 26 juny 
Matrícula- 2n, 3r i 4t ESO Del 27 de juny al 3 de juliol 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per més informació: 

Web Departament d’Educació: 
http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/obligatoris/ 

 

Davant de qualsevol dubte podeu trucar o escriure’n s un correu 
electrònic : 

 Secretaria 

Tel: 935932436 

E-mail.: secretaria@insaiguaviva.org 

Assumpte: preinscripció 2019-20 

 


