


*Per assignar les places, quan en un 
cen-tre educatiu hi ha més sol·licituds 
que places disponibles, s’apliquen uns 
criteris de prioritat que determina la 
normativa vigent (criteris generals i 
criteri comple-mentari). Una vegada 
aplicats aquests criteris, per desfer les 
situacions d’empat, s’aplica el resultat 
d’un sorteig, d’acord amb el 
procediment establert pel Depar-
tament d’Educació de la Generalitat de 
Catalunya.

Un dels criteris generals és el criteri 
de proximitat al centre. Per poder 
puntuar aquest criteri, cadascun dels 
tres centres educatius té una àrea de 
proximitat tal com es veu en el 
plànol. Si voleu més informació al 
respecte (carrers i números que 
corresponen a cada àrea), està pu-
blicada en els centres educatius i en 
el tauler d’anuncis i el web de 
l’Ajuntament.

Escola Francesc Platón i Sartí
C/ Salvador Espriu, 3
Tel. 93 770 03 81
a/e: ceip-platon@xtec.cat
http://blocs.xtec.cat/platonabrera

Codi del Centre: 08000013
Directora: Núria Grima
Centre d’Educació Infantil (de 3 a 6 anys)
Centre d’Educació Primària (de 6 a 12 anys)

HORARI:
Matí: 9 a 12.30 h
Tarda: 15.00 a 16.30 h

SERVEIS:
•	 Menjador (cuina pròpia)
•	 Acollida (organitzada per l’AMPA)

De 7.45 a 9 h i de 16.30 a 18 h 
•	 AMPA

(Associació de mares i pares d’alumnes)
Organitza activitats extraescolars, participa en els
òrgans de govern del centre…

•	 Servei de transport gratuït per als barris de: Ca
n’Amat, Can Vilalba, Sta. M. Vilalba, Les Carpes i St.
Miquel

Escola Ernest Lluch
Passeig de l’Estació, 15
Tel. 93 770 12 13
a/e:  a8059822@xtec.cat
http://blocs.xtec.cat/ceipernestlluch

Codi del Centre: 08059822
Directora: Judith Gonell 
Centre d’Educació Infantil (de 3 a 6 anys)
Centre d’Educació Primària (de 6 a 12 anys)

HORARI:
Matí: 9 a 12.30 h
Tarda: 15.00 a 16.30 h

SERVEIS:
•	 Menjador (cuina pròpia)
•	 Acollida (organitzada per l’AMPA)

De 7.45 a 9 h i de 16.30 a 18 h 
•	 AMPA

(Associació de mares i pares d’alumnes)
Organitza activitats extraescolars, participa en els
òrgans de govern del centre…

Escola Josefina Ibáñez
C/ Esparreguera, 3
Tel. 93 519 40 04
a/e: a8067132@xtec.cat
www.xtec.cat/centres/a8067132

Codi del Centre: 08067132
Directora: Consol Huerga
Centre d’Educació Infantil (de 3 a 6 anys)
Centre d’Educació Primària (de 6 a 12 anys)

HORARI:
Matí: 9 a 12.30 h
Tarda: 15.00 a 16.30 h

SERVEIS:
•	 Menjador (cuina pròpia)
•	 Acollida (organitzada per l’AMPA)

De 7.45 a 9 h i de 16.30 a 18 h
•	 AMPA

(Associació de mares i pares d’alumnes)
Organitza activitats extraescolars, participa en els
òrgans de govern del centre…

Àrea de proximitat 
Escola Ernest Lluch

Àrea de proximitat 
Escola Josefina Ibáñez

Àrea de proximitat 
Escola Francesc Platón i Sartí
Inclou: · Ca n’Amat · Sant Miquel

· Can Vilalba · Pol. Industrials
· Sta. M. Vilalba i disseminats
· Les Carpes

Escola 
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Platón i 
Sartí
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Josefina 
Ibáñez
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Ernest
Lluch

curs 2018-2019A ABRERA
CALENDARI DEL PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

•	 Presentació de sol·licituds	 del 13 al 24 d’abril  

•	 Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció amb la puntuació provisional	 3 de maig

•	 Termini per presentar reclamacions a la puntuació provisional	 del 4 al 8 de maig

•	 Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions	 10 de maig

•	 Publicació de la llista ordenada definitiva	 15 de maig

•	 Publicació de les llistes d’alumnes admesos i, si escau, de la llista d’espera	 12 de juny

•	 Període de matrícula	 del 21 al 27 de juny

•	 Publicació de la llista d’alumnes matriculats	 1 d’octubre

INFORMACIÓ I LLOC ON RECOLLIR LA SOL·LICITUD 
DE PREINSCRIPCIÓ

•	 A qualsevol de les escoles

•	 Al Servei d’Educació de l’Ajuntament
C/ dels Rosers, 1 · Tel. 93 770 47 32 · www.ajuntamentabrera.cat 
(Nserveis  Neducació)

•	 Al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya:
www.gencat.cat/preinscripcio

LLOC ON PRESENTAR LA SOL·LICITUD DE 
PREINSCRIPCIÓ I LA DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA

•	Al centre sol·licitat en primer lloc.

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

•	 Sol·licitud de preinscripció.

•	 Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor
o guardador de fet) o de la targeta de residència on consta el NIE o del 
passaport si la persona sol·licitant és estrangera. Si es tracta d’estrangers 
comunitaris, document d’identitat del país d’origen.

•	 Original i fotocòpia del DNI de l’alumne en el cas que en tingui.

•	 Original i fotocòpia del llibre de família (pàgines on consten els pares,
tutors o guardadors i l’alumne a escolaritzar) o altres documents relatius a
la filiació.

•	 Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual) de l’alumne en
cas que en tingui.

•	 Altres documents acreditatius dels criteris al·legats a la sol·licitud de
preinscripció.



*Per assignar les places, quan en un cen-
tre educatiu hi ha més sol·licituds que 
places disponibles, s’apliquen uns criteris 
de prioritat que determina la normativa 
vigent (criteris generals i criteris comple-
mentaris). Una vegada aplicats aquests 
criteris, per desfer les situacions d’empat,
s’aplica el resultat d’un sorteig, d’acord 
amb el procediment establert pel Depar-
tament d’Ensenyament de la Generalitat 
de Catalunya.

Un dels criteris generals és el criteri de 
proximitat al centre. Per poder puntuar 
aquest criteri, cadascun dels tres centres 
educatius té una àrea de proximitat tal 
com es veu en el plànol. Si voleu més 
informació al respecte (carrers i números 
que corresponen a cada àrea), està pu-
blicada en els centres educatius i en el 
tauler d’anuncis i el web de l’Ajuntament.

Escola Francesc Platón i Sartí
C/ Salvador Espriu, 3 
Tel. 93 770 03 81 
a/e: ceip-platon@xtec.cat
http://blocs.xtec.cat/platonabrera

Codi del Centre: 08000013
Directora: Núria Grima
Centre d’Educació Infantil (de 3 a 6 anys) 
Centre d’Educació Primària (de 6 a 12 anys)

HORARI:
Matí: 9 a 12.30 h  
Tarda: 15.00 a 16.30 h

SERVEIS:

• Menjador (cuina pròpia)
• Acollida (organitzada per l’AMPA)

De 7.45 a 9 h i de 16.30 a 18 h 
• AMPA 

(Associació de mares i pares d’alumnes) 
Organitza activitats extraescolars, participa en 
els òrgans de govern del centre

• Servei de transport gratuït per als  barris de: Ca 
n’Amat, Can Vilalba,  Sta. M. Vilalba, Les Carpes i 
St. Miquel

Escola Ernest Lluch
Passeig de l’Estació, 15 
Tel. 93 770 12 13
 a/e:  a8059822@xtec.cat
http://blocs.xtec.cat/ceipernestlluch

Codi del Centre: 08059822
Directora: Judith Gonell 
Centre d’Educació Infantil (de 3 a 6 anys) 
Centre d’Educació Primària (de 6 a 12 anys)

HORARI:
Matí: 9 a 12.30 h  
Tarda: 15.00 a 16.30 h

SERVEIS:

• Menjador (cuina pròpia)
• Acollida (organitzada per l’AMPA)

De 7.45 a 9 h i de 16.30 a 18 h
• AMPA

 (Associació de mares i pares d’alumnes) 
Organitza activitats extraescolars, 
participa en els òrgans de govern  del 
centre…

Escola Josefina Ibáñez
C/ Esparreguera, 3
Tel. 93 519 40 04
a/e: a8067132@xtec.cat
www.xtec.cat/centres/a8067132

Codi del Centre: 08067132
Directora: Consol Huerga
Centre d’Educació Infantil (de 3 a 6 anys) 
Centre d’Educació Primària (de 6 a 12 
anys)

HORARI:
Matí: 9 a 12.30 h  
Tarda: 15.00 a 16.30 h

SERVEIS:

• Menjador (cuina pròpia)
• Acollida (organitzada per l’AMPA)

De 7.45 a 9 h i de 16.30 a 18 h
• AMPA 

 (Associació de mares i pares d’alumnes)
Organitza activitats extraescolars,  participa 
en els òrgans de govern del centre...
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Àrea de proximitat 
Escola Josefina Ibáñez

Àrea de proximitat 
Escola Francesc Platón i Sartí
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· Can Vilalba · Pol. Industrials
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· Les Carpes
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curs 2018-2019A ABRERA
CALENDARI DEL PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

•	 Presentació de sol·licituds	 del 13 al 24 d’abril  

•	 Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció amb la puntuació provisional	 3 de maig

•	 Termini per presentar reclamacions a la puntuació provisional	 del 4 al 8 de maig

•	 Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions	 10 de maig

•	 Publicació de la llista ordenada definitiva	 15 de maig

•	 Publicació de les llistes d’alumnes admesos i, si escau, de la llista d’espera	 12 de juny

•	 Període de matrícula	 del 21 al 27 de juny

•	 Publicació de la llista d’alumnes matriculats	 1 d’octubre

INFORMACIÓ I LLOC ON RECOLLIR LA SOL·LICITUD 
DE PREINSCRIPCIÓ

•	 A qualsevol de les escoles

•	 Al Servei d’Educació de l’Ajuntament
C/ dels Rosers, 1 · Tel. 93 770 47 32 · www.ajuntamentabrera.cat 
(Nserveis  Neducació)

•	 Al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya:
www.gencat.cat/preinscripcio

LLOC ON PRESENTAR LA SOL·LICITUD DE 
PREINSCRIPCIÓ I LA DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA

•	Al centre sol·licitat en primer lloc.

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

•	 Sol·licitud de preinscripció.

•	 Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor
o guardador de fet) o de la targeta de residència on consta el NIE o del 
passaport si la persona sol·licitant és estrangera. Si es tracta d’estrangers 
comunitaris, document d’identitat del país d’origen.

•	 Original i fotocòpia del DNI de l’alumne en el cas que en tingui.

•	 Original i fotocòpia del llibre de família (pàgines on consten els pares,
tutors o guardadors i l’alumne a escolaritzar) o altres documents relatius a
la filiació.

•	 Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual) de l’alumne en
cas que en tingui.

•	 Altres documents acreditatius dels criteris al·legats a la sol·licitud de
preinscripció.



*Per assignar les places, quan en un cen-
tre educatiu hi ha més sol·licituds que 
places disponibles, s’apliquen uns criteris 
de prioritat que determina la normativa 
vigent (criteris generals i criteris comple-
mentaris). Una vegada aplicats aquests 
criteris, per desfer les situacions d’empat,
s’aplica el resultat d’un sorteig, d’acord 
amb el procediment establert pel Depar-
tament d’Ensenyament de la Generalitat 
de Catalunya.

Un dels criteris generals és el criteri de 
proximitat al centre. Per poder puntuar 
aquest criteri, cadascun dels tres centres 
educatius té una àrea de proximitat tal 
com es veu en el plànol. Si voleu més 
informació al respecte (carrers i números 
que corresponen a cada àrea), està pu-
blicada en els centres educatius i en el 
tauler d’anuncis i el web de l’Ajuntament.

Escola Francesc Platón i Sartí
C/ Salvador Espriu, 3
Tel. 93 770 03 81
a/e: ceip-platon@xtec.cat
http://blocs.xtec.cat/platonabrera

Codi del Centre: 08000013
Directora: Núria Grima
Centre d’Educació Infantil (de 3 a 6 anys)
Centre d’Educació Primària (de 6 a 12 anys)

HORARI:
Matí: 9 a 12.30 h
Tarda: 15.00 a 16.30 h

SERVEIS:
•	 Menjador (cuina pròpia)
•	 Acollida (organitzada per l’AMPA)

De 7.45 a 9 h i de 16.30 a 18 h 
•	 AMPA

(Associació de mares i pares d’alumnes)
Organitza activitats extraescolars, participa en els
òrgans de govern del centre…

•	 Servei de transport gratuït per als barris de: Ca
n’Amat, Can Vilalba, Sta. M. Vilalba, Les Carpes i St.
Miquel

Escola Ernest Lluch
Passeig de l’Estació, 15
Tel. 93 770 12 13
a/e:  a8059822@xtec.cat
http://blocs.xtec.cat/ceipernestlluch

Codi del Centre: 08059822
Directora: Judith Gonell 
Centre d’Educació Infantil (de 3 a 6 anys)
Centre d’Educació Primària (de 6 a 12 anys)

HORARI:
Matí: 9 a 12.30 h
Tarda: 15.00 a 16.30 h

SERVEIS:
•	 Menjador (cuina pròpia)
•	 Acollida (organitzada per l’AMPA)

De 7.45 a 9 h i de 16.30 a 18 h 
•	 AMPA

(Associació de mares i pares d’alumnes)
Organitza activitats extraescolars, participa en els
òrgans de govern del centre…

Escola Josefina Ibáñez
C/ Esparreguera, 3
Tel. 93 519 40 04
a/e: a8067132@xtec.cat
www.xtec.cat/centres/a8067132

Codi del Centre: 08067132
Directora: Consol Huerga
Centre d’Educació Infantil (de 3 a 6 anys)
Centre d’Educació Primària (de 6 a 12 anys)

HORARI:
Matí: 9 a 12.30 h
Tarda: 15.00 a 16.30 h

SERVEIS:
•	 Menjador (cuina pròpia)
•	 Acollida (organitzada per l’AMPA)

De 7.45 a 9 h i de 16.30 a 18 h
•	 AMPA

(Associació de mares i pares d’alumnes)
Organitza activitats extraescolars, participa en els
òrgans de govern del centre…

Àrea de proximitat 
Escola Ernest Lluch

Àrea de proximitat 
Escola Josefina Ibáñez

Àrea de proximitat 
Escola Francesc Platón i Sartí
Inclou: · Ca n’Amat · Sant Miquel

· Can Vilalba · Pol. Industrials
· Sta. M. Vilalba i disseminats
· Les Carpes

Escola 
Francesc 
Platón i 
Sartí

Escola 
Josefina 
Ibáñez

Escola
Ernest
Lluch

curs 2019-2020A ABRERA
CALENDARI DEL PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

• Presentació de sol·licituds del 29 de març al 9 d’abril  

• Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció amb la puntuació provisional 26 d'abril

• Termini per presentar reclamacions a la puntuació provisional del 29 d'abril  al 3 de maig

• Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions 8 de maig

• Publicació de la llista ordenada definitiva 14 de maig

• Publicació de les llistes d’alumnes admesos i, si escau, de la llista d’espera 12 de juny

• Període de matrícula del 20 al 26 de juny

• Publicació de la llista d’alumnes matriculats 1 d’octubre

INFORMACIÓ I LLOC ON RECOLLIR LA SOL·LICITUD 
DE PREINSCRIPCIÓ

• A qualsevol de les escoles

• Al Servei d’Educació de l’Ajuntament
C. dels Rosers, 1 · T. 93 770 47 32 ·
www.ajuntamentabrera.cat (Nserveis  Neducació)

• Al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya :
www.gencat.cat/preinscripcio

LLOC ON PRESENTAR LA SOL·LICITUD DE  
PREINSCRIPCIÓ I LA DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA

•  Al centre sol·licitat en primer lloc.

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

• Sol·licitud de preinscripció.

• Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare,
tutor/a o guardador/a de fet) o de la targeta de residència on
consta el NIE o del passaport si la persona sol·licitant és estrangera.
Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país
d’origen.

• Original i fotocòpia del DNI de l’alumne/a en el cas que en tingui.

• Original i fotocòpia del llibre de família (pàgines on consten els
pares, tutors o guardadors i l’alumne/a a escolaritzar) o altres
documents relatius a la filiació.

• Targeta sanitària individual) de l’alumne/a en cas que en tingui.

• Altres documents acreditatius dels criteris al·legats a la sol·licitud de
preinscripció.



La falsedat o el frau en les dades al·legades comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre, inclosa si escau, la pèrdua de la 
plaça per al curs corresponent a la preinscripció.

Preinscripció i matrícula curs 2018-2019

CENTRES
PÚBLICS 
D’EDUCACIÓ 
INFANTIL 
I PRIMÀRIA 
A ABRERA

CRITERIS I DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA A EFECTES D’APLICACIÓ DEL BAREM *

CRITERIS PUNTS DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

CRITERIS GENERALS

Existència de germans escolaritzats al centre 40
 Només puntuable un criteri

Pares o tutors legals que treballin al centre 40

Proximitat del domicili habitual de l’alumne/a al centre (dins l’àrea de proximitat) 30 Certificat o volant municipal de convivència de l’alumne/a, on ha de constar que 
conviu amb la persona sol·licitant, quan el domicili habitual que s’al·lega no 
coincideix amb el del DNI d’aquesta, amb el de la tarjeta de residència on consta 
el NIE o es tracta de persones estrangeres sense NIE. 

Còpia del contracte laboral o certificat de l’empresa emès a l’efecte. En el cas de 
treba-lladors autònoms, còpia de la declaració censal en el cens d’obligats 
tributaris (model 036 o 037).

Domicili habitual de l’alumne/a en el municipi però no en l’àrea de proximitat del centre 10

Proximitat al centre del lloc de treball del pare, mare, tutor/a o guardador/a de 
fet (dins l’àrea de  proximitat) 

20

Renda anual de la unitat familiar 10 Documentació acreditativa de ser beneficiari/ària de la prestació econòmica de la 
renda garantida de ciutadania.

Discapacitat de grau igual o superior al 33%, de l’alumne/a, pare, mare, tutor o germans 10  Original i fotocòpia de la targeta acreditativa de la discapacitat o del certificat de discapacitat.

CRITERI COMPLEMENTARI

Família nombrosa o monoparental 15 Original i fotocòpia del carnet vigent de família nombrosa o monoparental.
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curs 2019-2020A ABRERA

Preinscripció i matrícula curs 2018-2019

A ABRERA

Ajuntament d’Abrera
Regidoria d’Ensenyament

Ajuntament d’Abrera
Regidoria d’Ensenyament
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