
ATENCIÓ 

La falsedat o el frau en les dades aportades com-

porta, d’acord amb la resolució de preinscripció i 

matriculació del curs 2021-2022, la pèrdua dels 

drets de prioritat que puguin correspondre. 

No s’admetrà cap sol·licitud sense la documen-

tació necessària, ni fora de l’horari establert. 

METODOLOGIA 
El nostre projecte educatiu està basat en una línia 

d’aprenentatge activa a través de  l’observació di-

recta, experimentació i manipulació. Amb moltes 

activitats tradicionals que fem participar a les fa-

mílies: Castanyada. Nadal. Carnaval.., i Tallers amb 

els familiars. 

Per a fer més exitós l’aprenentatge dels nostres 

infants , treballem amb diversos teòrics: Montes-

sori, Agazzi, Freinet, Vigotski, Decroly,.. 

En l’actualitat Treballem amb dos nous teòrics: 

 

Howard Gadner, que va  

proposar   les In-

tel·ligències Múltiples,.                                                                       

Reggio Emilia, amb la 

Pedagogia de la llum. 

  

  



PREINSCRIPCIÓ CURS 2021-2022 

 

PRESENTACIÓ SOL·LICITUDS: del 10 al 21 de 

maig de 2021. 

EDATS: Infants nascuts els anys 2021, 2020 i 

2019 

HORARI: Dilluns a divendres de 9:30 a 11:30 h. 

Dilluns i dimecres de 15:00 a 16:00 h. 

 

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR 

 

- Imprès de la sol·licitud degudament emplenat. 

- Original i fotocòpia del llibre de família (sencer) 

- Original i fotocòpia del DNI del pare, mare o tu-

tor, o la targeta de residència on consta el NIE, si 

es tracta de persones estrangeres. 

ALTRA DOCUMENTACIÓ A EFECTES DE 

BAREM 

Si l’adreça que s'al·lega 

a la sol·licitud no és la 

que consta al DNI. 

 

Certificat o volant 

municipal de convivèn-

cia.  

 Resguard de la re-

novació del DNI per 

Per lloc de treball.   Documentació que 

ho acrediti.  

Per discapacitat de  

l’alumne/a, el pare, mare 

o germans. 

 

 Original i fotocòpia 

del certificat de dis-

minució expedit pel 

Departament d’Acció 

Social i Ciutadania. 

Pares o tutors que tre-

ballin ambdós o família 

monoparental que tre-

balli. 

 

 Original i fotocòpia 

dels contractes de 

treball i nòmina del 

mes de març o certifi-

cat emès a l’efecte 

per les respectives 

empreses. Les famílies 

monoparentals, a més, 

la sentència de divorci 

o altra documentació 

acreditativa.  

Si té germans escola-

ritzats al centre o 

l¡’Escola Josep Veciana 

de Perafort. 

 

 Certificat emès 

pel centre o l’Escola 

Josep Veciana, noti-

ficant que té un ger-

mà escolaritzat al 

centre o hagin 

sol·licitat aquest 

centre en primera 

opció en el procés de 

preinscripció curs 

2021-2022. 

  

Família nombrosa. 

 
 Original i fotocò-

pia del carnet de fa-

mília nombrosa vi-

gent.  

CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ I  

MATRICULACIÓ CURS 2021-2022. 

 

PRESENTACIÓ SOL.LICITUD:  del 10 al 21 de maig 

de 2021 

PUBLICACIÓ DE LES LLISTES AMB LA PUNTUA-

CIÓ PROVISIONAL: 1 de juny de 2021 

TERMINI PER PRESENTAR RECLAMACIONS: del 

2 al 8 de juny de 2021 

SORTEIG PÚBLIC: 9 de juny de 2021 

PUBLICACIÓ DE LES LLISTES AMB PUNTUACIÓ 

DEFINITIVA: 15 de juny de 2021 

PERÍODE DE MATRICULACIÓ: del 16 al 22 de juny 

de 2021 

 INFORMACIÓ  

Aquí podreu trobar tota la informació relativa al 

procés de preinscripció i matrícula per al proper 


