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Institut Montgròs

Resum dels criteris de prioritat:

Carrer Joan Cuadras i Marcer, 1
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PREINSCRIPCIÓ ESO 2022-2023

CRITERI
ESPECÍFIC

Calendari de preinscripció:
•
•
•
•
•
•
•
•

Publicació de l'oferta inicial: 04 de març de 2022
Presentació de sol·licituds del 09 de març al 21 de març de 2022
https://preinscripcio.gencat.cat/ca/inici/*veure recomanacions*
Publicació de la llista amb el barem provisional: 21 d’abril.
Termini de reclamació del barem provisional: 22 al 28 d’abril.
Publicació de la llista amb el barem definitiu: 03 de maig.
Sorteig del número per al desempat: 09 de maig.
Publicació de llistes ordenades definitives: 11 de maig.
Publicació de la llista d'alumnat admès al centre: 10 de juny.
Llista de espera: 11 de juliol

Germans escolaritzats al centre educatiu: 50 punts
CRITERIS PRIORITARIS

•

Té preferència l'alumnat que procedeixi dels centres i ensenyaments
que hi són adscrits. Són escoles adscrites: El Pi, Els Costerets, Les
Parellades i Riera de Ribes.

Proximitat del domicili habitual:
● Domicili habitual dins la zona educativa del centre (Ribes, Puigmoltó, Mas
Alba, Vallpineda, Can Lloses, Can Marcer, Can Girabals, Can Pere de la
Plana, Can Macià, Els Vinyals, Els Garrofers): 30 punts.
● Adreça del lloc de treball de la mare, el pare o el/la tutor/a, dins de la zona
educativa del centre: 20punts.
● Domicili habitual al mateix municipi del centre, però no en la zona
educativa:10 punts.
Pare, mare o tutor/a legal beneficiaris de l'ajut de la renda mínima
d'inserció:15 punts.

*RECOMANACIONS*

Matriculació:

Del 21 al 29 de juny

Documentació que cal presentar per sol·licitar la matrícula: Es
proporcionarà al centre un sobre en què es detalla la documentació que cal
aportar.
Es sol·licitarà el comprovant de l'ingrés del pagament de material i altres
(el full informatiu està dins el sobre).

Alumne/a, o bé, mare, pare, tutor/a legal, germà/ana de l'alumne/a acredita
una discapacitat igual o superior al 33%: 15punts.
CRITERIS
COMPLEMENTARIS

• Serà necessari tenir idCAT mòbil (https://idcatmobil.seu.cat/) o
certificat digital i el IDALU (número identificador d’alumne que li
facilitarà el centre actual).
• Tenir fotografiada o escanejada la documentació en el mateix
dispositiu des d’on es fa la sol·licitud.
• El codi de centre del nostre institut és 08063904.

Família nombrosa i/o monoparental: 10punts.
Alumne/a nascut en part múltiple: 10 punts.
Que l’alumne/a es trobi en situació d’acolliment familiar: 10 punts.
Quan s’acrediti la condició de víctima de violència de gènere o terrorisme
d’acord amb el règim regulador: 10 punts.
Pare, mare o tutor legal treballant al centre educatiu: 10 punts.

Per qualsevol dubte que tingueu, podeu escriure a:
preinscripcio_matricula@insmontgros.cat
o trucar al telèfon d’administració: 93.896.36.38

