Col·legi Sant Ramon de Penyafort
Centre Concertat
PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ
LLAR (P2), PARVULARI, PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA
PER AL CURS 2020-21
Benvolgudes famílies
Us informem que segons la Resolució del Departament d’Ensenyament (28.2.20) el
calendari de preinscripció i matriculació pel proper curs les dates i els criteris d’admissió són
resumidament els que s’exposen a continuació.
Les famílies de l’escola que tingueu algun fill/a per a P2-P3 o 1r d’ESO pel curs 2020/21,
si voleu inscriure’l, recordeu que heu de fer la preinscripció del 23 de març l’1 d’abril.
Heu de tenir en compte que si alguna família té la intenció de canviar al seu fill/a de
centre pel curs 2020/21 ara és el moment de fer la preinscripció al centre que desitgi.
Després de les dates de preinscripció quedarà en la llista d’espera reduint-se les possibilitats de
canvi.
Agrairem que si es té intenció de causar baixa del col·legi Sant Ramon es comuniqui a
la secretaria de l’escola per adequar al màxim l’oferta que ofereix el col·legi i donar oportunitat a
nous alumnes que vulguin inscriure’s.
Oferta provisional de places curs 2020/21:
Llar d’infants
Parvulari:
Parvulari:

P2
P3
P4

20
50 (Incloses les de reserva)
9 (Incloses les de reserva)

Secundària:
Secundària:

1r 7
3r 3

(Incloses les de reserva)
(Incloses les de reserva)

)

Fases de preinscripció i matrícula per
Parvulari, EP i ESO:
•
•
•
•
•
•
•

Presentació de sol·licituds
Llistes amb puntuació provisional
Presentació de reclamacions a la puntuació
Llistes amb la puntuació definitiu resoltes les reclamacions
Sorteig a la seu del Departament
Publicació llista ordenada definitiva
Publicació de les llistes d’alumnes admesos i llista d’espera

• Període de matriculació ( Infantil, primària i secundària)
Criteris generals d’admissió d’alumnes:

Del 23 l’1 d’abril
El 22 d’abril
Del 23 al 29 d’abril
El 4 de maig
El 5 de maig a les 11 h.
El 8 de maig
El 9 de juny
Del 16 al 22 de juny

•
Germans matriculats i fills de treballadors del centre
40 punts
•
Proximitat del domicili de l’alumne
30 punts
•
O treball del pare, mare o tutor
20 punts
•
Beneficiaris de l’ajut de la renda garantida de ciutadania
10 punts
•
Discapacitat en l’alumne, pare, mare o germans (33%)
10 punts
Criteris complementaris d’admissió d’alumnes (en cas d’empat) justificats amb document legal
•
Família nombrosa o monoparental
15 punts

Teniu tota la informació oficial en la següent adreça web:
http://queestudiar.gencat.cat//ca/preinscripcio/
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