
>> Què és la preinscripció i matrícula? 
-> Per obtenir plaça en un centre finançat amb fons públics 
(públic o privat concertat) s’ha de fer el tràmit, per sol·licitar-
ne l'admissió, dins del període que fixa la resolució anual del 
Departament d’Ensenyament. Ho han de fer els infants que 
durant l’any 2013 compleixin 3 anys per P3 d’educació infan-
til, l’alumnat que compleixi 12 anys per 1r d’ESO i, també, el 
que correspongui acadèmicament iniciar aquesta etapa edu-
cativa d'edat diferent. També poden fer aquest tràmit tots 
aquells alumnes que vulguin optar a un canvi de centre. 

-> Posteriorment, els centres saben quantes sol·licituds te-
nen i estan en condicions d’informar de la plaça que es dóna 
a cada alumne/a. 

-> Finalment caldrà fer la matrícula per assegurar definitiva-
ment la plaça. 

>> Dates de preinscripció*

 

>> Preinscripció per internet

 

>> Dates de matriculació o confirmació de plaça*

 
 *Consulteu les dates al web del Departament d’Ensenyament:  
  www.gencat.cat/preinscripcio 

-> De l’11 al 22 de març 2013 
Educació infantil, primària i secundària obligatòria (ESO). 

-> Del 6 al 17 de maig 2013 
    Llars d’infants (Escoles Bressol). 
    Programes de Qualificació Inicial (PQPI). 
-> Del 13 al 24 de maig 2013 
    Batxillerat, cicles formatius de grau mitjà i artístics. 
-> Del 27 de maig al 7 de juny 2013 
    Cicles formatius de grau superior i artístics. 
-> Del 20 al 28 de juny 2013 
    Escola d’Adults. 
-> Del 2 al 5 de setembre 2013 
    Escola Oficial d’Idiomes (nous alumnes). 

-> Des de l’11 de març fins a les 24h del 21 de març 2013 
 Educació infantil, primària i secundària obligatòria 

www.gencat.cat/preinscripcio 

-> Del 10 al 14 de juny 2013 
    Educació infantil, primària i 1r de secundària obligatòria (ESO). 
-> Del 25 al 28 de juny 2013 
    2n, 3r i 4t de secundària obligatòria (ESO). 
-> Del 10 al 14 de juny 2013 
    Llars d’infants (Escoles Bressol). 
-> De l’1 al 9 de juliol 2013 
    Batxillerat, cicles formatius de grau mitjà, superior i artístics. 

>> Qui ha de fer la preinscripció? 

-> Han de fer preinscripció tots els alumnes que han d’entrar a 
la llar d’infants o que han de començar l’educació infantil, l’ESO,  
el batxillerat o un cicle formatiu. També tots aquells alumnes 
que volen canviar de centre o que no s’han matriculat durant el 
curs anterior. 

-> Cal presentar una única sol·licitud per a cada tipus 
d’ensenyament. En el cas del segon cicle d’educació infantil, 
primària o ESO, es pot fer al centre demanat en 1a opció o a 
l’Oficina Municipal d’Escolarització. Per a tots els altres estudis, 
es pot presentar únicament al centre triat en 1a opció.  

 La presentació de més d’una sol·licitud comporta la invalidació 
dels drets de prioritat. 

-> Tots els centres docents sufragats amb fons públics (públics i 
privats concertats) tenen l’obligació d’admetre a tràmit totes les 
sol·licituds de preinscripció que es presentin durant els dies 
previstos en el calendari oficial de preinscripció. 

-> Per assignar les places, quan en un centre docent hi ha més 
sol·licituds que vacants, s’aplica un barem de prioritat 
d’admissió tenint en compte els punts de cada alumne/a i el seu 
número de tall. 

-> Tots els centres han de reservar unes places destinades a 
alumnes amb necessitats educatives específiques. 
 

>> Actes informatius als centres  
L’equip directiu us convida als actes que es duran a terme a cadascun 
dels centres els dies i hores que es detallen a continuació: 

>> Quina documentació es ne-
cessita per fer la preinscripció 
a infantil, primària i ESO? 
 
1-> La sol·licitud de preinscripció que, de l’11 al 
22 de març de 2013, us facilitaran als centres do-
cents, a l’Oficina Municipal d’Escolarització o a 
www.gencat.cat/preinscripcio 

2-> Original i fotocòpia del llibre de família (full 
dels pares i de l’alumne/a) o altres documents rela-
tius a la filiació (dades d’identificació o filiació per a 
l’alumnat estranger podran acreditar-se amb: certifi-
cat de naixement, document d’identitat, passaport o 
llibre de família del país d’origen). 

3-> Original i fotocòpia del DNI de la persona 
sol·licitant (pare, mare o tutor/a o guardador/a 
de fet) o de la targeta de residència on consta el 
NIE si es tracta de persones estrangeres. És impor-
tant que, a efectes d’obtenció de punts, en el DNI/
NIE hi consti que viviu a Sant Feliu de Guíxols. 

4-> Original i fotocòpia de la TSI de l’alumne/a 
(targeta sanitària individual).  

◦◦◦ 

-> És recomanable portar el volant 
d’empadronament on figuren tots els habitants del 
domicili de l’alumne/a. 

◦◦◦ 

-> Si l’alumne/a és major d’edat: Original i fotocò-
pia del DNI de l’alumne/a o de la targeta de residèn-
cia on consta el NIE en el cas d'alumnat estranger. 

◦◦◦ 

-> Altra documentació acreditativa si s’al·lega a 
efectes d’obtenció de punts: (vegeu al darrere) 

>> Quina documentació es necessita per 
fer la preinscripció a les Llars d’infants, 
Batxillerat, Cicles formatius de grau 
mitjà, superior i artístics? 
 

Informeu-vos-en als centres que hagueu escollit en 
1a opció. 
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-> Diumenge, 03 de març de les 11 a les 13 h (després de la 
 sessió informativa, jornada portes obertes) 

Centre Educatiu Sant Josep 

 

-> Dilluns, 04 de març a les 15 h 
Escola Gaziel 
 

-> Dimarts, 05 de març a les 19 h (posterior visita al parvulari 
per als pares que ho desitgin) 

Escola L’Estació 
 

-> Dimarts, 05 de març a les 20 h (Dissabte 09 de març, de 11 
a 13 h portes obertes) 

Institut Sant Elm 
 

-> Dimecres, 06 de març a les 15 h 
Escola Ardenya 
 

-> Dimecres, 06 de març a les 17:15 h (després de la sessió   
     informativa, jornada portes obertes) 

Centre Educatiu Cor de Maria 
 

-> Dijous, 07 de març a les 19 h (a les 20 h portes obertes) 
Institut Sant Feliu 
 

-> Divendres, 08 de març a les 15 h  
Escola Mn. Baldiri i Reixach 

   Més informació a: 
www.gencat.cat/preinscripcio  



>> Centres públics i concertats de  
Sant Feliu de Guíxols. 
Educació infantil, primària, secundària obligatòria (ESO), batxillerat i cicles 
formatius 

Horaris per fer la preinscripció 
>> Escola Bressol Pública Municipal Oreneta (codi centre 17005601) 
c/ Còrdova, 43 - Tel. 972.82.30.18 
Horari d’atenció: de dilluns a divendres de 9:30 a 12:30 h 
Tardes: de dilluns a dijous de 15 :30 a 17 h 
 
>> Escola Bressol Pública Mas Balmanya (codi centre 17009904) 
Av. Martí Sureda, s/n – Tel.  972.81.40.72 
Horari d’atenció: de dilluns a divendres de 9:30 a 12:30 h  
Tardes: de dilluns a dijous de 15 :30 a 17 h 
 
>> Llar d’Infants Els Patufets (codi centre 17006460) 
c/ Sant Domènec,64 - Tel. 972.32.15.55 
Horari d’atenció: de dilluns a divendres de 15:30 a 16:30 h 
 
>> Escola Ardenya (codi centre 17008018) 
c/ Pere Pascual, 9 -27 - Tel. 972.32.80.13 
Horari d’atenció: de dilluns a divendres de 9 a 12 h 
 
 

>> Escola Mn. Baldiri i Reixach (codi centre 17003321) 
c/ Corunya s/n - Tel/fax 972.32.00.71 
Horari d’atenció: de dilluns a divendres de 9 a 13 h 
 
>> Escola L’Estació (codi centre 17004682) 
c/ Santa Teresa - 49 Tel/fax 972.32.30.50 
Horari d’atenció: de dilluns a divendres d’11:30 a 13 h 
Tardes: dimecres de 15 a 16:30 h 
 
>> Escola Gaziel (codi centre 17003264) 
c/ del Mall, 98 - Tel/fax 972.32.11.26 
Horari d’atenció: de dilluns a divendres de 10 a 12 h 
Tardes: dimarts de 15 a 17 h 
 
>> Centre Educatiu Cor de Maria (codi centre 17003291) 
c/ de la Creu, 69 - Tel. 972.32.03.73 
Horari d’atenció: de dilluns a divendres de 10 a 12 h i de 17 a 18 h 
 
>> Centre Educatiu Sant Josep (codi centre 17003288) 
c/ Ferran Romaguera, 20 - Tel. 972.32.04.35  
Horari d’atenció: de dilluns a divendres de 9:30 a 11:30 h 
Tardes: de dilluns a dijous de 15 a 17 h 
 
>> Institut Sant Elm (codi centre 17003306) 
c/ Abat Sunyer, 83 - Tel/fax 972.32.13.81 
Horari d’atenció: Matins: de dilluns a divendres de 9 a 14 h 
 
>> Institut Sant Feliu (codi centre 17003318) 
c/ Canigó, 41 - Tel. 972.82.01.18 Fax 972.82.09.10 
Horari d’atenció: de dilluns a divendres de 8:30 a 14h. Dimarts de 15:30 a 
17:30 h 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

>> Criteris de prioritat i barem en 
l’admissió de l’alumnat.* 
 

Per l’obtenció de punts, caldrà sempre acreditar mitjançant certificats 
o informes, tots i cada un dels criteris al·legats. 
 

 Criteris generals  
 

40 punts: Quan l’alumne/a té germans/es escolaritzats al centre (o 
en un altre centre adscrit) o el pare/mare, el tutor/a hi treballen en el 
moment en què es presenta la preinscripció.  
 
30 punts: MOLT IMPORTANT! La nostra ciutat té zona única i, per 
tant, només que en el DNI hi consti que la persona és de Sant Feliu 
de Guíxols, n’hi ha prou. Si dins de la mateixa ciutat, la família ha 
canviat d’adreça, pot acompanyar el DNI amb el volant 
d’empadronament. Així estarà donant l’adreça correcta i igualment 
acreditant que és ciutadà de Sant Feliu de Guíxols. (El volant 
d’empadronament i prou no serà vàlid en el procés de preinscripci-
ons oficials). 
 

Si no teniu al DNI l’adreça de Sant Feliu de Guíxols però el pare/
mare, el tutor/a, hi treballen, podeu obtenir 20 punts presentant un 
certificat de l’empresa. 
 
10 punts: Quan el pare/mare, el tutor/a són beneficiaris de l’ajut de 
la renda mínima d’inserció (PIRMI). (Presentant original i fotocòpia 
del certificat oficial). 
 
10 punts: Quan l’alumne/a, el pare/mare, el tutor/a o un germà/na 
acredita una discapacitat igual o superior al 33%. (Presentant origi-
nal i fotocòpia del certificat oficial). 
 
 

 Criteris complementaris 
 

15 punts: Pel fet de formar part d’una família nombrosa o monopa-
rental. (Presentant original i fotocòpia del carnet vigent). 
 
10 punts: Pel fet que l’alumne/a tingui una malaltia crònica (inclosa 
la celiaquia) que afecti el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic. 
(Presentant original i fotocòpia del certificat oficial). 
 
5 punts: Pel fet que el pare/mare, el tutor/a o un germà/na de 
l’alumne/a hagin estat escolaritzats al centre per al qual es presenta 
la sol·licitud. 
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El sistema educatiu estableix l’obligatorietat i la gratuïtat de 
l’escolarització de tot l’alumnat dels 6 als 16 anys. 
Dels 3 anys als 6, anar a l’escola no és obligatori però sí que 
és convenient per facilitar que els nens i nenes s’adaptin 
millor a la vida escolar. 
L’escolarització obligatòria comprèn 2 etapes: educació pri-
mària - entre els 6 i els 12 anys - i educació secundària obli-
gatòria (ESO) - entre els 12 i 16 anys -. 
Sant Feliu de Guíxols compta amb una sola àrea 
d’Escolarització (zona única) i no influeix viure en una zona 
o altra. 

 
 
 
 

 
Servei Municipal d’Ensenyament 

Oficina Municipal d’Escolarització (OME)  
Horari d’atenció: De dilluns a divendres de 10 a 13h. 

 
c/ Pecher, 7 - 19 (Casa Palet) 17220 Sant Feliu de Guíxols  

Tel. 972 32 70 00 ext. 4901 -  educacio@guixols.cat - www.guixols.cat 


