Col·legi Sant Miquel
Missioners del Sagrat Cor
Rosselló, 175
08036 - Barcelona

4 de març de 2019.
Benvolgudes famílies,
El Departament d’Educació ha publicat la Resolució EDU/452/2019, de 21 de febrer,
per la qual s’aproven les normes de preinscripció i matrícula d’alumnes als centres del
Servei d’Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments
sostinguts amb fons públics, per al curs 2019-2020 (DOGC núm. 7821 d’1 de març), que
estableix el procediment d’admissió d’alumnes per al curs 2019-2020. Així, els fem saber
algunes indicacions pràctiques referides al procés de preinscripció:
1. Les preinscripcions es formalitzaran del 29 de març al 9 d’abril de 2019 a l’imprès
oficial de sol·licitud que gratuïtament els hi facilitarem en el Col·legi. També el
podran descarregar de la nostra web www.csm.cat
La sol·licitud es pot formalitzar i enviar telemàticament a través del formulari que es
pot descarregar de la pàgina web http://www.gencat.cat/ensenyament i/o de la web del
col·legi www.csm.cat durant el període de presentació de sol·licituds. La tramesa
telemàtica de la sol·licitud genera un resguard, que cal imprimir i signar i presentar-lo,
dins el període de presentació de sol·licituds, al centre demanat en primer lloc,
adjuntant-hi la documentació acreditativa necessària. Si es presenten un cop acabat el
període de presentació de sol·licituds, es tractarà com una sol·licitud fora de termini
(art. 3.9 de la Resolució ENS/452/2019).
2. Es podrà presentar tant sols una única sol·licitud en el centre demanat en primer lloc.
La duplicitat de sol·licituds de preinscripció estarà penalitzada (art. 3.11 Resolució
ENS/452/2019).
3. Junt amb l’imprès de preinscripció, degudament complimentat, hauran d’aportar els
següents documents:
a) Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la
filiació.
b) Original i fotocòpies del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a) o
de la targeta de residència on consta el NIE si es tracta de persones
estrangeres.
c) Original i fotocòpia del DNI, passaport, NIE o altres documents d’identitat de
l’alumne/a, si té més de 14 anys o tingui DNI tot i ésser menor de 14 anys..
d) Quan el domicili habitual que s’al·lega no coincideix amb el del DNI, amb el
de la targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones estrangeres
que no han de tenir NIE, s’acredita amb el certificat o volant municipal de
convivència de l’alumne/a, on hi ha de constar que conviu amb la persona
sol·licitant.
e) El domicili de treball s’acreditarà mitjançant l’aportació d’una còpia del
contracte laboral o d’un certificat emès a l’efecte per l’empresa. En el cas de
treballadors autònoms, es té en compte el domicili acreditat a l’Agència
Tributària i s’ha de presentar una còpia del formulari de la declaració censal
d’alta, modificació i baixa en el cens d’obligats tributaris (model 036 o 037).
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f) Original i fotocòpia del Carnet de Família Nombrosa vigent o del Títol de
Família Monoparental vigent, si s’al·lega aquesta condició.
g) Documentació acreditativa de les circumstàncies econòmiques, si s’al·leguen a
efectes de barem (acreditar ser beneficiari/ària de la prestació econòmica de la
renda mínima d’inserció)
h) Original i fotocòpia del certificat de disminució expedit pel Departament de
Benestar Social i Família, si s’al·lega aquesta circumstància. També
s’admetran els certificats emesos per organismes competents d’altres
comunitats autònomes (discapacitat igual o superior al 33%)
i) Certificat que facilitarà el Col·legi (es pot trobar a la web www.csm.cat),
omplert i signat pel pare, la mare, el tutor o la tutora de l’alumne/a, en què
manifestin que coneixen el caràcter propi del nostre centre escolar, així com de
la sol·licitud d’activitats complementàries, extraescolars i serveis escolars.
j) Autorització que facilitarà el Col·legi pel tractament de les dades de caràcter
personal (també es pot trobar a www.csm.cat).
k) En emplenar el formulari trobareu un espai que cal omplir amb l'identificador
(idAlu, RALC) de l'alumne o alumna. Els nens que es preinscriuen a P3 o que
són nous en el sistema educatiu de Catalunya encara no en tenen; per als
alumnes matriculats des del curs 2015-2016 en centres educatius de qualsevol
titularitat és una dada obligatòria que han de facilitar els centres on estan
escolaritzats.
La falsedat o frau en les dades comporta, d’acord amb la Resolució de preinscripció i
matriculació del curs 2019-2020, la invalidació dels drets de prioritat que puguin
correspondre (art. 5.4 Resolució ENS/452/2019).
També poden consultar aquesta informació i d’altres referides a la preinscripció a la
nostra pàgina web www.csm.cat, a la pàgina web del Consorci d’Educació de Barcelona
www.edubcn.cat i també a la pàgina web del Departament d’Educació.

Atentament,

LA DIRECCIÓ
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