Àrees d’influència

dels Centres Educatius a Terrassa

Preinscripció i matriculació curs 2021-2022

PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ 2020-2021
Resolució EDU/596/2021, de 2 de març
Segon cicle d’educació infantil, educació primària, educació especial i educació secundària obligatòria

CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA
• Període de presentació de sol·licituds
• Educació infantil de segon cicle i educació primària: del 15 al 24 de març, ambdós inclosos.
• Educació secundària obligatòria: del 17 al 24 de març, ambdós inclosos.
• La documentació es pot presentar fins el 26 de març.
• Publicació de relacions baremades provisionals de sol·licituds: 19 d’abril.
• Reclamació a les relacions baremades de sol·licitud: del 20 al 26 d’abril a, ambdós inclosos. Utilitzant l’eina electrònica per adjuntar
les reclamacions.
• Publicació de les relacions baremades definitives: 30 d’abril.
• Publicació de la llista ordenada definitiva: 7 de maig.
• Període d’ampliació de peticions, per assignacions d’ofici: del 26 al 28 de maig, ambdós inclosos.
• Publicació de les relacions d’alumnat admès i de les llistes d’espera: 7 de juny.
• Període de matricula del segon cicle d’educació infantil, educació primària i al primer curs de l’educació secundària: del 14 de al 18 de
juny, ambdós inclosos.
• Període de matricula de segon, tercer i quart curs d’educació secundària obligatòria: del 28 de juny al 2 de juliol, ambdós inclosos.
• Finalització de les llistes d’espera: 3 de setembre
• Publicació de la llista d’alumnes matriculats: 30 de setembre.

BAREM
Criteris generals
• Germans o germanes escolaritzats al centre o pares que hi treballin: 40 punts.
• Proximitat al domicili:
> Domicili familiar a l’àrea d’influència del centre: 30 punts.
> Adreça del lloc de treball dins l’àrea d’influència del centre: 20 punts.
> Domicili familiar al mateix municipi del centre però no dins l’àrea: 10 punts.
• Persones beneficiàries de la renda garantida de ciutadania: 10 punts.
• Discapacitat de l’alumne/a, pare, mare o germans, igual o superior al 33%: 10 punts.

Criteris complementaris:
• Pel fet de formar part de família nombrosa o monoparental: 15 punts.

DOCUMENTACIÓ
• La sol·licitud es presenta mitjançant formulari electrònic o amb formulari de suport informàtic a través del web del Departament
https://preinscripcio.gencat.cat/ca/inici
• En el cas de la sol·licitud mitjançant formulari electrònic i amb identificador de l’alumne (IDALU), no cal adjuntar cap documentació.
• Si l’alumne no te número IDALU cal adjuntar llibre de família o altres documents relatius a la filiació.

Per a totes les sol·licituds:
• El DNI, NIE o PASSAPORT només s’ha de presentar si no s’han pogut validar les dades i així ho indica el resguard de presentació de sol·licitud
EN GENERAL NOMÉS ES PRESENTARÀ DOCUMENTACIÓ SI EN EL RESGUARD DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUD AIXÍ HO ESPECIFÍCA

Si s’al·lega alguna de les condicions que estableix el barem:
• Proximitat del domicili o del lloc d treball de la persona sol·licitant:
> Quan s’al·lega criteri per proximitat al domicili familiar, s’acredita amb el volant de convivència
> Quan per aquest criteri es consideri el domicili del lloc de treball en comptes del domicili familiar, còpia del contracte laboral o d’un
certificat emès per l’empresa.
• Certificat de discapacitat emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, o pels organismes competents d’altres comunitats autònomes.
• Documentació acreditativa de ser beneficiari/ària de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania.
• Carnet de família nombrosa o monoparental vigent.

MÉS INFORMACIÓ
• Consulteu les vinculacions entre les escoles de primària i els instituts de secundària públics.
• Consulteu la llista completa d’escoles i informeu-vos dels equipaments educatius que us pertoquen per adreça a l’aplicatiu de la consulta
de: www.terrassa.cat/preinscripcio
• La convocatòria per a ajuts de menjadors es preveu cap a l’abril. La informació la trobareu a la web de l’Ajuntament i a les mateixes escoles.

Terrassa es divideix en quatre grans zones d’escolarització

Zona 2
Zona esportiva

Zona 3

Estació del Nord
Monument a la dona

Escola Industrial
Parc de Sant Jordi

Ajuntament

Zona 1
Zona 4
Poliesportiu Can Jofresa

Escola Marià Galí
Escola El Vapor
Institut Nicolau Copèrnic

1B

Escola França

Institut Terrassa

El Cim

Creixen Terrassa
L’Avet

Escola Isaac Peral
Maria Auxiliadora

1A
Vedruna

Escola Roc Alabern
Institut Les Aimerigues

Escola Ponent

Tecnos
Petit Estel

Escola Pia

Escola Bisbat d’Ègara

Sant Domènec Sàvio
Escola El Vallès

Zona 1
Educació Primària pública
Educació Secundària pública
Primària i Secundària concertada
Educació Primària concertada

Tots el domicilis de la Zona 1 tenen la màxima
puntuació de proximitat per als centres inclosos en
la zona.
1A Els domicilis d’aquesta àrea tenen la màxima puntuació als

centres de la Zona 1 i també als centres Creixen Terrassa i
L’Avet de la Zona 2.

1B Els domicilis d’aquesta àrea tenen la màxima puntuació als

centres de la Zona 1 i també a l’Escola El Vapor de la Zona 2.

Centre d’Estudis Gresol

Escola Serra de l’Obac
Escola d’EE FATIMA
Institut-Escola
Pere Viver

Institut Can Roca

Lumen

Escola Enxaneta
Escola Font de l’Alba

Mare de Déu del Carme II
Institut Torre del Palau

Martí I

Escola Abat Marcet
Mare de Déu del Carme I

Martí II
Delta

Escola d’EE L’Heura
Escola El Vapor

Escola La Roda

Institut Montserrat Roig
Santa Teresa de Jesús

2A

Escola d’EE Crespinell

Airina

Escola Lanaspa-Giralt
Creixen Terrassa
L’Avet
Tecnos
Petit Estel

Zona 2
Educació Primària pública
Tots el domicilis de la Zona 2 tenen la màxima
Educació Secundària pública
puntuació de proximitat per als centres inclosos en
Primària i Secundària concertada
la zona.
Educació Primària concertada
Educació Secundària concertada
2A Els domicilis d’aquesta àrea tenen la màxima puntuació als
Educació Especial pública
centres de la Zona 2 i també als centres Tecnos i Petit Estel
Educació Especial concertada
de la Zona 1.
Escola privada sense àrea d’influència
Institut-Escola pública

Escola d’EE El Pi

Goya
Escola Joan Marquès Casals
Institut Jaume Cabré

Institut Cavall Bernat
Escola Sant Llorenç del Munt
Sant Josep

3B

Martí I

Joaquima de Vedruna

Martí II

Institut Investigador Blanxart
Escola Joan XXIII

Escola La Nova Electra

Escola Les Arenes

Liceo Egara
Institut-Escola Antoni Ubach

Institut Mont Perdut

Ramon Pont

Escola Roser Capdevila

3A
Escola Mare de Déu de Montserrat

Escola Salvador Vinyals

Zona 3
Educació Primària pública
Educació Secundària pública
Primària i Secundària concertada
Educació Primària concertada
Educació Secundària concertada
Educació Especial pública
Educació Especial concertada
Institut-Escola pública

Tots el domicilis de la Zona 3 tenen la màxima
puntuació de proximitat per als centres inclosos en
la zona.
3A Els domicilis d’aquesta àrea tenen la màxima puntuació als

centres de la Zona 3 i també a l’Institut Santa Eulàlia i
l’Institut Can Jofresa de la Zona 4.

3B Els domicilis d’aquesta àrea tenen la màxima puntuació als

centres de la Zona 3 i també al centre Martí de la Zona 2.

Tecnos

4A

Escola
Agustí Bartra

Vedruna
Petit Estel

Escola
Ramon i Cajal

Escola Pia

4D

Cingle
Andersen

Sagrat Cor

4B

Institut-Escola Sala i Badrinas
Escola Auró
Institut-Escola Sala i Badrinas

Sagrat Cor
Institut Santa Eulàlia
Institut Can Jofresa
Escola Pau Vila

Escola Francesc Aldea
Escola Josep Ventalló

4C

Zona 4
Educació Primària pública
Educació Secundària pública
Primària i Secundària concertada
Educació Primària concertada
Educació Secundària concertada
Institut-Escola pública

Escola Pilarín Bayés
Institut Ègara

Tots el domicilis de la Zona 4 tenen la màxima
puntuació de proximitat per als centres inclosos en
la zona.
4A Els domicilis d’aquesta àrea tenen la màxima puntuació als

centres de la Zona 4 i també als centres Tecnos i Petit Estel
de la Zona 1.
4B Els domicilis d’aquesta àrea tenen la màxima puntuació als
centres de la Zona 4 i Escola Pia i Vedruna de la Zona 1.
4C Les Fonts
Els domicilis d’aquesta àrea tenen la màxima puntuació als
centres Escola Josep Ventalló i Escola Francesc Aldea.
4D Els domicilis d’aquest àrea tenen la màxima puntuació als
centres de la Zona 4 i també als centres Liceo Ègara i Ramon
Pont de la Zona 3.

Podeu consultar al nostre web la guia de centres on trobareu la informació detallada dels
seus projectes educatius.

www.terrassa.cat/educacio
Podeu realitzar qualsevol consulta a:

OME-Oficina Municipal d’Escolarització
Carrer La Rasa, 24. 08221 Terrassa
Tel. 93 739 70 30
ome@terrassa.cat

Educació
www.terrassa.cat

