
Preinscripció 

 2013-2014 



Reunió de famílies 
27 de febrer de 2013 

• Centre educatiu Fax – característiques     6:15 

 

• Procés de preinscripció                          6:30 

 

• P3 a l’escola                                           7:00 

 

• Visita a les instal·lacions                        7:30 

 

Final de la reunió 8:00 aproximadament 



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 

• Menjador escolar (Ajut Consell Comarcal Barcelonès) 

• Natació al Poliesportiu Les Planes 



49 anys d’història: educar, la tasca 



La societat i les escoles canvien … 



i canvien … 



i canvien … 



Però la tasca és la mateixa: educar  

- per conviure 



Però la tasca és la mateixa: educar  

- per saber compartir 



Però la tasca és la mateixa: educar  

- per saber expressar i comunicar 

http://www.cefax.org/primaria08/sant jordi/images/CIMG0870.jpg


Però la tasca és la mateixa: educar  

- per entendre i aprendre 



Però la tasca és la mateixa: educar  

- per observar i respectar 



Centre Educatiu FAX … 

Una institució que vol 

acompanyar als pares i 

mares en aquesta tasca 

d’educar dels 3 als 16 anys 



Centre Educatiu FAX 

Preinscripció de nous alumnes 

curs 2013-2014 



Dep. Ensenyament Generalitat 

www.gencat.cat/preinscripcio 

012 

 

Centre Educatiu FAX 

www.cefax.org 

Oficina Municipal d’Escolarització 

www.l-h.cat/educacio/ 
Ajuntament de l’Hospitalet 

Rambla Marina, 417      Tel. 93 402 96 78 / 93 402 96 67 

http://www.gencat.cat/preinscripcio
http://www.cefax.org/
http://www.l-h.cat/educacio/
http://www.l-h.cat/educacio/
http://www.l-h.cat/educacio/


Periode de preinscripció 

11 al 22 de març 

Sol·licitud i documentació 



Una única preinscripció al 

centre de preferència.  

 

Posar més opcions per si no 

som admesos al primer centre. 

 

Centre Educatiu FAX 

Codi 08018467 



Barem de preinscripció (12-13) 
• Criteris generals 

– Germans o pares al centre  40 

– Àrea de proximitat: 

• 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 

• 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 als Serveis Centrals del 
Departament  el 15 de març de 2011. 

• Més informació: www.gencat.cat/preinscripcio/ 



Zona d’influència 



Tractament de les sol·licituds 
• 11 d’abril: Les sol·licituds es baremen i s’ordenen pel 

barem dels criteris generals – complementaris. 

  S’assigna un número aleatori. Missatge al mòbil?? 

 

• 12 d’abril: Sorteig del número de desempat.  

 

• 22 d’abril: Les sol·licituds empatades s’ordenen 
començant pel número de sorteig resoltes les 
reclamacions. 

 

• 24 de maig: Assignació de places. Missatge al mòbil?? 

 

• 10-14 de juny: Matriculació 

 

• Possiblement 12 de setembre: Inici del curs escolar. 



Vila Pons, Pere 

Sol·licitud: 001025 P3 

Puntuació: 30 (15) Per  

proximitat de residència  

(i família nombrosa) 

Núm. aleatori: 23.180 

Total sol·licituds: 62 

 



Vila Pons, Pere 

Sol·licitud: 001025 

Centre assignat: 08002678 

Escola Ausiàs March 

 



Dubtes de preinscripció? 


