INS MIQUEL BIADA

GUIA DE LA PREINSCRIPCIÓ D’ESO
Curs 2019 - 2020

Educació secundària obligatòria
INS MIQUEL BIADA
Informació general del procés de preinscripció
Es pot matricular al primer curs d'educació secundària obligatòria
l'alumnat que compleixi 12 anys durant l'any 2019 i els d'edat diferent al
qual correspongui acadèmicament iniciar aquesta etapa educativa.
Abans de la matrícula, però, cal fer la preinscripció, és a dir, el tràmit amb
què se sol·licita l'admissió en un centre determinat.

Per fer el tràmit de la preinscripció cal:








Conèixer el calendari i els criteris de prioritat (i el barem de punts)
amb què s'ordenen les sol·licituds.
Triar el centre.
Reunir la documentació que caldrà presentar amb el formulari
Fer la preinscripció.
Consultar els resultats de la preinscripció quan es publiquen les llistes
baremades i quan es tornen a publicar, després del període per
presentar reclamacions.
Consultar el centre assignat i fer la matrícula.

Calendari
Fases de la preinscripció
Dates
Presentació de sol·licituds
29 de març al 9 d’abril
Llistes amb el barem
26 d’abril
Reclamacions
29 d’abril al 3 de maig
Llistes amb el barem un cop resoltes les 8 de maig
reclamacions
Sorteig
9 de maig
Llista ordenada definitiva
14 de maig
Període ampliació peticions (Sol·licituds sense 30 de maig al 3 de juny
assignació)

Publicació de les llistes d’ admesos
La matrícula per l’alumnat admès serà:
Per a 1r d’ ESO: 20 al 26 de juny
Per a 2n, 3r i 4t d’ ESO: 27 de juny al 3 juliol

12 de juny

La preinscripció pas a pas
La sol·licitud de preinscripció s'ha de formalitzar, entre el 29 de març i el 9
d’abril, per mitjà del formulari que podeu trobar al web del Departament
d’Educació, als centres educatius, a les oficines municipals
d'escolarització, als serveis territorials del Departament d'Educació.

Horari de l’oficina acadèmica de l’ INS Miquel Biada
per a la presentació de sol·licituds de preinscripció:
De dilluns a dijous: de 10:00 a 16:30 h
divendres: de 10:00 a 13:30 h

Només podeu presentar una única sol·licitud amb les peticions de centre i
per ordre de preferència. Tingueu en compte que si presenteu més d'un
formulari, perdreu tots els drets de prioritat i, per tant, els punts que us
puguin correspondre.
Formulari de preinscripció
Per emplenar i presentar el formulari de preinscripció teniu tres opcions:
1. Podeu emplenar el formulari a mà, signar-lo i presentar-lo juntament
amb la documentació.
2. Podeu emplenar el formulari a l'ordinador, imprimir-lo, signar-lo i
presentar-lo juntament amb la documentació.
3. Podeu emplenar el formulari a l'ordinador i enviar-lo per Internet.
Obtindreu un resguard que, heu d'imprimir, signar i presentar
juntament amb la documentació.
El formulari i la documentació l’haureu de presentar al centre escollit en
PRIMERA opció o a les Oficines municipals d’escolarització

Documentació que cal presentar i criteris de prioritat i de barem
Dins el termini establert (del 29 de març al 9 d’abril) i, juntament amb la
sol·licitud de preinscripció, cal presentar la documentació següent:
Documentació que ha de presentar tothom (obligatòria)







Original i fotocòpia del DNI de l’alumne/a (si ja el té i obligatori per als
que han fet 14 anys) passaport o targeta de residència on consta el
NIE per a alumnes estrangers.
Original i fotocòpia de la targeta sanitària individual (TSI) de l'alumne
o l'alumna.
Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o
tutor legal) passaport o de la targeta de residència on consta el NIE,
si es tracta de persones estrangeres.
Original i fotocòpia de totes les pàgines escrites del llibre de família o
altres documents relatius a la filiació. (Si l' infant està en situació
d'acolliment, la resolució del Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies.)

Com s’ordenen les sol·licituds?
Les sol·licituds de preinscripció s’ordenen:
1r- Segons criteri específic: té preferència l'alumnat que procedeixi de
centres adscrits a l’ INS Miquel Biada (Tots els CEIPS de Mataró).
2n- Segons la suma de puntuació dels criteris generals .
3r- En igualtat de puntuació de criteris generals, segons la suma de
puntuació dels criteris complementaris .
Puntuació i documentació acreditativa dels diferents criteris de baremació.
(Només s'ha de presentar per justificar el criteri o els criteris al·legats a la
sol·licitud).
CRITERIS GENERALS
Germans escolaritzats al centre o pares o tutors legals que hi treballin.


Quan l'alumne o alumna té germans escolaritzats al centre educatiu
o pares o tutors legals que hi treballen en el moment en què es
presenta la sol·licitud de preinscripció: 40 punts.

Si un alumne té germans/es escolaritzats a l’ INS Miquel Biada en el
moment de presentar la sol·licitud de preinscripció, no cal presentar cap
document, ja que el centre ho comprova directament.
En cas que un pare, una mare o un tutor/a legal treballi al centre en el
moment de presentar la sol·licitud de preinscripció, exercint al centre una
activitat continuada amb una jornada mínima en el centre de 10 hores
setmanals, s’ha de justificar amb un contracte laboral.
Aquesta puntuació també s’aplica quan un germà o germana està
escolaritzat en una escola pública d’infantil i primària i l’Institut a què està
adscrita, però únicament si està adscrita a aquell Institut, o s’ha iniciat un
procés de fusió o integració per esdevenir, com a centre únic.
Proximitat del domicili habitual de l'alumne/a al centre o proximitat del
lloc de treball del pare, la mare, tutor o tutora, guardador o guardadora
de fet.
 Quan el domicili habitual sigui a la ciutat de Mataró: 30 punts.
(Mataró és zona única a efectes de proximitat).
 Si el sol·licitant no viu a Mataró, però el pare, la mare, el tutor o la
tutora, el guardador o la guardadora de fet, treballa a la ciutat: 20
punts.
Per aquest criteri no es pot acumular més d’una puntuació malgrat es doni
més d’un dels supòsits que s’hi preveuen
Documentació a presentar:
Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de
residència on consta el NIE en el cas de persones estrangeres.
Quan el domicili habitual que s'al·lega no coincideix amb el del DNI, amb
el de la targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones
estrangeres sense NIE , certificat o volant municipal de convivència de
l'alumne o alumna, on ha de constar que conviu amb la persona
sol·licitant.
En aquest cas, caldrà presentar el DNI renovat amb l’adreça correcta dins el
termini de matrícula

Quan es consideri el domicili del lloc de treball, còpia del contracte laboral
o d'un certificat emès a aquest efecte per l'empresa. En el cas de
treballadors en el règim d'autònoms, es té en compte el domicili acreditat
a l'Agència Tributària i s'acredita amb una còpia del formulari de la
declaració censal d'alta, modificació i baixa en el cens d'obligats tributaris
(model 036 o 037).

Renda anual de la unitat familiar


Quan el pare o la mare, el tutor o la tutora, siguin beneficiaris de l'ajut
de la renda garantida de ciutadania: 10 punts.

Documentació a presentar: acreditació de ser beneficiari/ària de la
prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania en l’actualitat.
Discapacitat de l'alumne o alumna, pare, mare o germans


Quan l'alumne o alumna acrediti una discapacitat de grau igual o
superior al 33%, o quan el pare, la mare, tutor o tutora, un germà o
una germana de l'alumne/a acrediti una discapacitat igual o superior
al 33%: 10 punts.

Documentació a presentar:
Original i fotocòpia de la targeta acreditativa de la discapacitat o del
certificat de discapacitat de la persona que al·legui aquesta condició,
emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies o l’organisme
competent a altres comunitats autònomes. Es consideren afectats per una
discapacitat igual o superior al 33% els pensionistes de la Seguretat Social
que tinguin reconeguda una pensió d'incapacitat permanent de grau
total, absoluta o de gran invalidesa i els de les classes passives que tinguin
reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent
per al servei o inutilitat. En aquest cas cal presentar el document
acreditatiu de ser beneficiari/ària d’aquest tipus de pensió.
CRITERIS COMPLEMENTARIS


Si l'alumne o l'alumna
monoparental: 15 punts.

forma

part

de

família

nombrosa

o

Documentació a presentar: original i fotocòpia del carnet de família
nombrosa o monoparental vigent.

La falsedat o el frau en les dades al·legades comporta la invalidació dels
drets de prioritat que puguin correspondre, incloent si escau, la pèrdua de
la plaça per al curs corresponent a la preinscripció.
TOTA LA DOCUMENTACIÓ ESMENTADA S’HA DE PRESENTAR DINS EL TERMINI.

Llocs de presentació de la documentació
El formulari i la documentació s'han de presentar preferentment al centre
demanat en primer lloc.
També es poden presentar a l'Oficina Municipal d'Escolarització del
municipi on estigui ubicat el centre demanat en primer lloc o, als Serveis
Territorials.

Calendari detallat del procés de preinscripció.
En primer lloc es publiquen les llistes baremades de les sol·licituds, amb els
punts que ha rebut cada una en aplicar-hi el barem dels criteris de prioritat
i un número assignat de manera aleatòria pel Departament
d'Ensenyament.
En el cas de germans o germanes que sol·liciten l'admissió en un mateix
centre i així ho fan constar a la sol·licitud, se'ls assigna els mateix número
de desempat.
El dia 26 d’abril, el centre (i l'Oficina Municipal d'Escolarització) publica al
tauler d'anuncis la llista baremada de totes les sol·licituds rebudes.
En aquesta llista, hi trobareu:




Les dades de la persona sol·licitant.
La puntuació obtinguda, (resultat de l'aplicació del barem de punts
que té associat cada criteri de prioritat.
El número aleatori que serveix per resoldre la situació d'empat de les
sol·licituds que tenen la mateixa puntuació.

També podeu visualitzar aquesta informació a la pàgina web del
Departament d’Ensenyament, Consulta dels resultats de la preinscripció i, si
ho sol·liciteu al formulari de preinscripció, rebreu un correu electrònic.
Quan es publiquen aquestes llistes és important que comproveu que les
dades són correctes i que la vostra sol·licitud s'ha puntuat correctament. Si
no és així, disposareu del 29 d’abril al 3 de maig per presentar una
reclamació al mateix centre. Recordeu que tota la documentació a
efectes de barem (que atorgui puntuació) s’ha de presentar dins el
termini, i que no serà admesa cap altra documentació que l’ aportada
prèviament.
Els centres accepten o rebutgen les reclamacions i es publica al tauler
d'anuncis de cada centre (o de l'Oficina Municipal d'Escolarització), la
nova llista de sol·licituds, baremada i ordenada el dia 8 de maig.

El dia 9 de maig es porta a terme el sorteig per a resoldre les situacions
d'empat i es publica el dia 14 de maig la llista ordenada definitiva.
Del 30 de maig al 3 de juny s’obre el període d’ampliació de peticions per
a les sol·licituds de preinscripció sense assignació (assignació d’ofici.
Finalment, el dia 12 de juny, cada centre publica al seu tauler d'anuncis la
llista d’alumnes admesos. Les oficines municipals d'escolarització també
publiquen les llistes d'assignació de places.
Si el centre no pot admetre tot l'alumnat que l'ha demanat com a primera
opció, es publicarà una llista d'espera per a l'alumnat que no ha pogut
admetre.
Per saber el centre que se us ha assignat, el dia 12 de juny es publicaran
les llistes definitives d’alumnat admès, també podeu visualitzar la pàgina
web del Departament d’Ensenyament, Consulta dels resultats de la
preinscripció i, si ho vau sol·licitar al formulari de preinscripció, aquest dia
rebreu un correu electrònic amb aquesta informació.
En cas de no haver estat admès a l’INS Miquel Biada, podeu consultar a
l’Oficina Municipal d’Escolarització (OME) si queden places vacants en
altres centres. Per poder optar a aquestes vacants, si escau, haureu de fer
una nova sol·licitud, directament a la Comissió de Garanties d’Admissió.
(C/ Baixada de les Figueretes núm.1, 08301 Mataró)
Els admesos a 1r d’ ESO, haureu de formalitzar la matrícula al centre
assignat del 20 al 26 de juny
Per als assignats a 2n, 3r i 4t d’ ESO, la matrícula/confirmació de plaça (pels
pendents d’avaluació de setembre) serà del 27 de juny al 3 de juliol.
Prèviament a aquestes dates, caldrà que els alumnes admesos passin a
recollir per consergeria la informació on es detallarà la documentació i els
tràmits necessaris per a realitzar la matrícula a l’ INS Miquel Biada.
L'alumnat que no formalitza la matrícula en el període establert es
considera que renuncia a la plaça adjudicada.

Altres informacions importants
El preu públic en concepte de serveis d’un curs d’ ESO a l’ INS Miquel
Biada s’aprova anualment al ple municipal. En aquests moments, el preu
públic del curs 19-20 està encara pendent d’aprovació, el curs anterior es
va establir un preu de 142 € (total anual). En cas de ser admès, aquesta
quantitat s’abonarà en un únic pagament en el moment de fer la
matrícula al centre. També caldrà fer efectiva l’assegurança escolar
vigent en el moment per als alumnes que hagin de cursar 3r o 4t d’ ESO
(aprox. 1 euro i mig )

CODIS DELS CENTRES DE PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA
(us ajudaran a omplir la sol·licitud)

CENTRES DE PRIMÀRIA ADSCRITS
08021272
CEIP Àngela Bransuela
08020905
CEIP Angeleta Ferrer
08063874
CEIP Antonio Machado
08054113
CEIP Anxaneta
08039616
CEIP Camí del Cros
08034734
CEIP Camí del Mig
08056614
CEIP Cirera
08020929
CEIP Germanes Bertomeu
08067661
CEIP Joan Coromines
08020917
CEIP Josep Manel Peramàs
08021041
CEIP Josep Montserrat
08034333
CEIP La Llàntia
08064994
CEIP Maria - Mercè Marçal
08065287
CEIP Marta Mata
08020954
CEIP Menéndez y Pelayo
08067430
CEIP Montserrat Solà
08034746
CEIP Rocafonda
08021296
CEIP Tomàs Viñas
08034321
CEIP Torre Llauder
08034357
CEIP Vista Alegre

08076157
08076145

INSTITUTS ESCOLA
Àngela Bransuela
Mar Mediterrània

08021016
08034141
08021119
08021235
08021193
08021107
08021168
08021260
08021302
08052979
08021259
08046797
08075712
08046748
08021065
08020991
08021028
08021089
08021181
08035374
08021144

CENTRES DE SECUNDÀRIA
Balmes
Centre d'Estudis Freta
Cor de Maria
Divina Providència
El Turó
Escola Pia de Mataró
Gem
INS Alexandre Satorras
INS Damià Campeny
INS Josep Puig i Cadafalch
INS Miquel Biada
INS Laia l’Arquera
INS Les Cinc Sènies
INS Thos i Codina
Mare de Déu de Lourdes
Meritxell
Sagrat Cor de Jesus
Sant Antoni de Pàdua
Sant Josep
Sol-Ixent
Valldemia

