
 
 

 
 

PREINSCRIPCIÓ al CURS 2019 - 2020 
 
 
1.- CALENDARI 
Dates de la preinscripció: del 13 al 24 de maig. 
 
2.- LLOC 
En el centre demanat en primera instància. 
Horari de secretaria a Salesians de Sarrià: de 9:00 a 14:00 i de 16.00 a 19:00. (de 
dilluns a divendres) 
 
3.- DOCUMENTACIÓ 
3.1.- Documentació identificativa: 

Si l’alumne és major d’edat:   
1.- Original i fotocòpia del DNI de l’alumne/a.  
 (alumnat estranger: targeta de residència on consta el NIE) 
 
Si l’alumne és menor d’edat:   
1.- Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant. (pare,mare o tutor/a 
legal) (persones estrangeres: targeta de residència on consta el NIE) 
2.- Original i fotocòpia del DNI de l’alumne. 
3.- Original i fotocòpia de la pàgina del llibre de família on apareix l’alumne/a.  
(alumnat  estranger: un document relatiu a la seva filiació). 
 

3.2.- Documentació acadèmica: 
Certificat d’estudis o  d’altra documentació que acrediti el nombre de cursos escolaritzats 
a l’ESO i l’últim curs que s’ha realitzat o que s’està realitzant. 
 
4.- CRITERIS DE BAREMACIÓ 
• Tenir el domicili dintre l’àrea d’influència (ciutat de Barcelona) : 30 punts 
• No haver cursat anteriorment un PQPI o PFI: 20 punts 
• Per haver estat escolaritzat a l’ESO: 5 punts per cada curs 
• Si l’últim curs és 4rt: 20 punts / si 3r: 10 punts / si 2n:  5 punts 
• Pel resultat de l’entrevista que valora l’adequació del programa als interessos, 
motivació i aptituds de l’alumne/a: 0, 10, 20 o 30 punts. 
 
5.- CALENDARI A TENIR EN COMPTE 

• Entrevistes de presentació de sol·licituds del 13 al 31 de maig de 2019 
• Publicació de llistes baremades 03 de juny de 2019 
• Termini per presentar reclamacions del 05 al 11 de juny de 2019 
• Publicació d’alumnes admesos 05 de juliol de 2019 
• Període de matrícula del 02 al 09 de setembre de 2019 

 
 

El formulari de la sol·licitud de preinscripció el podreu trobar al nostre web www.salesianssarria.com i també a 
http://www.gencat.cat/preinscripcio/ 

En tots el casos que es demana documentació original i còpia, l’original es retornarà un cop contrastat amb la còpia que se’n presenta. 
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