
Preinscripció 
P3   2017/18 

 

    



Reunió de famílies 
21 de març de 2017 

• Procés de preinscripció              
• Centre Educatiu Fax - característiques  

• Visita a les instal·lacions  
• P3 a l’escola                                            
 
 



Centre Educatiu FAX 

Preinscripció de nous alumnes  
Curs 2017-2018 

Res. ENS/406/2017 de 24/02/17 DOGC nº 7324 08/03/17 

 
P3 nascuts l’any 2014 



Departament Ensenyament Generalitat 
http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/obligatoris/ 

tel. 012 
 

Centre Educatiu FAX 
www.cefax.org 

Oficina Municipal d’Escolarització 
www.l-h.cat 

Ajuntament de l’Hospitalet 
Carrer Girona, 10     Tel. 93 402 96 36 

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/obligatoris/
http://www.cefax.org/
http://www.l-h.cat/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/obligatoris/


Dates de preinscripció 
23 de març al 4 d’abril de 2017 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31 1 2 

3 4 5 6 7 8 9 



•  Una única preinscripció al centre de     
 preferència. 
  

•  Posar més escoles(max. 10) per si no 
 som admesos al primer centre. 
  

•  Centre Educatiu FAX  Codi 08018467 
  

•   No esperar els últims dies.   
 

Sol·licitud de preinscripció 



Document de sol·licitud 

Document descarregable des de www.cefax.org  



Barem de preinscripció 1  
 
• Criteris generals 

– Germans o pares al centre    40 
– Àrea de proximitat (una única condició): 

• Domicili a l’àrea d’influència   30 
• Feina a l’àrea d’influència    20 
• Mateix municipi     10 

– Renda mínima d’inserció    10 
– Discapacitat ≥ 33% alumne o familiar  10 



Barem de preinscripció 2 
 
• Criteris complementaris 

– Família nombrosa o monoparental   15 
– Malaltia crònica sistema digestiu, endocrí, metabòlic. 10 
– Pare/mare/tutor/germà/germana exalumne/a     5  
 
 

• En cas d’empat, les preinscripcions seran ordenades pel 
resultat del sorteig que es farà el 4 de maig als Serveis Centrals 
del Departament . 

• Més informació: web del Departament d’Ensenyament 



Zona d’influència 



- DNI de l’alumne/a si en té 
- Targeta sanitària 
- Llibre de família (pàgina de l’alumne/a) 
- DNI del pare o/i mare  
- Si no hi ha coincidència de domicili: volant 
de convivència recent 
 - Documents que demostrin altres dades pel 
barem: carnet família nombrosa  o monoparental, 
certificat de discapacitat o certificat mèdic, contracte de 
treball o nòmina ...  

Documentació (original i fotocòpia): 



- 23/03 al 04/04 Preinscripció 
- 24/04 Llista baremada 
- 25/04-27/04 Reclamacions al barem 
- 04/05 Sorteig 
- 08/05 Llista definitiva de sol·licituds ordenades  
- 02/06 Llista d’admesos 
- 12-16/06 Matriculació 

Fases del procés: 



- 23/03 dijous de 9-14 i 15-18 h  
- 24/03 divendres de 11-14 i 15-18 h 
- 27/03 dilluns de 10-14 i 15-18 h 
- 28/03 dimarts de 9-14 i 15-18 h  
- 29/03 dimecres de 10-14 i 15-18 h 
- 30/03 dijous de 9-14 i 15-18 h 
- 31/03 divendres  (teatre) 
- 03/04 dilluns de 10-14 i 15-18 h  
- 04/04 dimarts de 9-14 i 15-17 h  
  

Horari preferent de preinscripció 



Dubtes del procés de  preinscripció? 
Llistes d’espera? 

Segones opcions?  



Qué volem del centre  
dels nostres fills/filles? 

• Confiança 
• Nivell acadèmic/pedagògic  
• Instal·lacions adequades 
• Ambient motivador 
• Atenció propera 
• Cost econòmic assumible                          
 



Centre Educatiu FAX 

• Centre CONCERTAT amb el Departament 
d’Educació de la Generalitat de Catalunya 

• Personal docent 
• Despeses variables 

• Quotes dels pares 
• Activitats complementàries – 6ª hora 
• Gabinet Psicopedagògic 
• Plataforma educativa Clickedu i connectivitat 
• Menjador escolar (Ajut Consell Comarcal Barcelonès i Ajuntament) 

• Natació al Poliesportiu Les Planes 



Horari P3 
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous  Divendres 

8:30-9 Acollida Acollida Acollida Acollida Acollida 

 
9 – 13 
 

Classe 
 

Anglès 

Piscina 
 

Classe 

 
Classe 

 
Classe 

 
Classe 

13-15 Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar 

 
15-17 

 
Classe 

 
Classe 

 
Classe 

Música 
Psicomo-

tricitat 

 
Classe 

 

17-18 Kids&us 

Reglada 
Complemantària 
Extraescolar 



Horari de P3 



Projectes / Treball per projectes / 
Aprenentatge manipulatiu 



Ús de tauletes digitals 



Piscina al Poliesportiu Les Planes 



Celebració de Festes 



     Celebració de Festes 



Celebració de Festes 



Festival de Fi de Curs a La Farga 



Alguna pregunta abans de fer la visita del centre? 
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