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Reunió comissió mixta secundària

amb famílies



1. Antecedents

2. Adscripcions

3. Barem de sol.licituds a un institut

4. Informació bàsica dels instituts adscrits



1. Antecedents:

Curs 14-15: 
• Es crea comissió secundària -> objectiu : cercar continuïtat del 

projecte pedagògic de l’escola en un institut públic i de 

proximitat.

• Portes obertes de diversos instituts

• Treball coordinadora AMPAs Gràcia per construcció InstitutVallcarca

Curs 15-16:
• Reunions de l’AFA amb les direccions dels instituts Serrat i Bonastre i 

Príncep de Girona (desembre 15)

• Es publiquen les adscripcions de l’escola l’Univers a 3 instituts (febrer

16): Sedeta/Príncep de Girona/Secretari Coloma

• Reunió direcció escola i AFA amb el Consorci (abril 16)

• Portes obertes a diversos instituts



Curs 16-17:

• Portes obertes dels instituts adscrits i Serrat i Bonastre

• Reunions de la direcció de l’escola amb les direccions dels instituts Serrat i 

Bonastre i Príncep de Girona

• Reunions de les direccions d’escoles adscrites (inclou L’Univers) amb

Secretari Coloma i Sedeta

• Reunió amb l’inspector i la direcció de l’escola

• Reunions de la xarxa d’escoles adscrites al Príncep de Girona

• Reunió de la xarxa d’escoles adscrites al Príncep de Girona amb el 

Consorci.

• Visita de la direcció de l’escola al Príncep de Girona.

• Propera visita de la direcció de l’escola al Serrat i Bonastre

• Visita alumnes 1 ESO del Príncep a la nostra escola



3. Barem de sol.licituts a un institut

• Tots els centres finançats amb fons públics es regeixen per la mateixa 

normativa de preinscripció i matriculació

• No hi ha adscripcions a instituts concertats

• Per ordenar les sol·licituds d'admissió quan en un determinat centre hi han 

més sol·licituds que places disponibles, s'apliquen en aquest ordre: 

1.  criteris específics de prioritat

2.  criteris generals de prioritat 

3.  criteris complementaris



Criteris específics de prioritat
Tenen preferència els alumnes que procedeixen de centres i 

ensenyaments  adscrits.

Criteris generals
Si hi ha germans matriculats al centre o el pare, mare, tutor legal hi treballa: 40 punts.

Domicili a l'àrea de proximitat del centre: 30 punts. (*)

Lloc de treball a l'àrea de proximitat del centre: 20 punts. (*)

Domicili al mateix municipi del centre: 10 punts. (*)

A la ciutat de Barcelona, domicili al mateix districte del centre: 15 punts. (*)

Si el pare, mare  reben l'ajut de la renda mínima d'inserció: 10 punts.

Per discapacitat igual o superior al 33% de l'alumne o d'un familiar de primer grau: 10 punts.

Criteris complementaris
Pel fet de formar part d'una família nombrosa o monoparental: 15 punts.

Si l'alumne té una malaltia crònica que afecti el sistema digestiu, endocrí o metabòlic (s'hi 

inclouen les persones celíaques): 10 punts.

Si el pare, mare, tutor legal o germà de l'alumne ha estat escolaritzat en ensenyaments declarats 

actualment gratuïts i universals al centre sol·licitat en primer lloc: 5 punts.

Observacions:

• Els criteris marcats amb (*) són excloents, només es pot escollir un d’ells.

• Per a conèixer l’àrea de proximitat del vostre domicili podeu consultar a: 

www.edubcn.cat/ca/alumnat_i_familia/informacio_general_matriculacio/arees_influencia/consulta_de_centr

es_educatius_eso#/cerca

mailto:http://www.edubcn.cat/ca/alumnat_i_familia/informacio_general_matriculacio/arees_influencia/consulta_de_centres_educatius_eso#/cerca


4. Informació bàsica dels instituts adscrits

• Secretari Coloma

• Sedeta

• Príncep de Girona

• Serrat i Bonastre (petició al Consorci)



SERRAT I BONASTRE SECRETARI COLOMA PRÍNCEP DE GIRONA SEDETA
BATXILL

ERATS 

QUE 

OFEREIX 

Científic-Tecnològic;  Humanístic -

Ciències Socials i Artístic (arts 

plàstiques, imatge i disseny)

Humanitats i ciències Socials, i 

Ciències i Tecnologia.

Humanitats i ciències Socials, i 

Ciències i Tecnologia.

Humanitats i ciències Socials, i 

Ciències i Tecnologia.

HORARIS 

DILLUNS 

I 

DIMART

S DE 

8:30 a 

13:30 i de 

15:30 a 

17:30

DIMECR

ES DE 8 

A 14:30

DIJOUS 

DE 8 A 

13:30

DIVEND

RES DE 8 

A 13:30

DILLUNS 

I 

DIMART

S DE 8:15 

a 13:45 i 

de 14:45 a 

17:30

DIMECR

ES DE 

8'15 A 

13:45

DIJOUS 

DE 8'15 A 

14:45

DIVEND

RES DE 

8'15 A 

13:45

DILLUNS  A DIVENDRES DE 8 A 15 H

DILLUNS 

I 

DIMART

S DE 8:35 

a 14:00 i 

de 15:30 a 

17:30

DIMECR

ES DE 

8'30 A 

15:00

DIJOUS i 

DIVENDRES  DE 

8'30 A 14:00

Línies 1r 

ESO
3 3 2/3 2

ACOLLID

A 

ALUMNE

S 1R ESO

Les 3 línies de 1r ESO es separen 

en 4, així treballen amb uns 22 

alumnes / grup, perseguint establir 

un pla de treball més individualitzat  

a l'aula. A partir de segon ja no es fa 

aquest desdoblament

Es realitzen diverses activitats i 

dinàmiques de descobertes del 

centre i per conèixer-se entre 

l'alumnat. Sortida de cohesió la 

primera setmana.

Les 2 línies de 1r ESO es separen en 3, 

així treballen amb uns 20 alumnes / 

grup, perseguint establir un pla de 

treball més individualitzat  a l'aula.  Hi 

ha un tutor de grup, un coordinador 

d'equip docent i un coordinador de 

nivell

Tenen el tutor de grup classe, i el 

tutor personal que és el referent

per a uns 7 o 8 nens (també durant

segon curs). Sortida de cohesió la 

primer mes.

AMPA SÍ SÍ SÍ SÍ

MENJAD

OR
SI, 7,10€ PUNTUAL SI, 7,91€ PUNTUAL Jovellanos SI, 6,80€ PUNTUAL 

METODO

LOGIA
Projectes puntuals 

Projectes puntuals oberts a noves 

metodologíes
Treballen una 20na de projectes puntuals i 

estan molt oberts a noves metodologíes
Projectes puntuals 

1X1 NO. NO. NO. SI



ESCOLES DE PRIMÀRIA ADSCRITES ALS INSTITUTS:

Secretari 

Coloma

Príncep de 

Girona

Sedeta Serrat i 

Bonastre

L’Univers L’Univers L’Univers Patronat Domenech

Jovellanos Jovellanos Jovellanos ReinaViolant

Sedeta Sedeta Sedeta Josep M. De Sagarra

Fructuós Gelabert Fructuós Gelabert Fructuós Gelabert La Farigola

Pau Casals Pau Casals Pau Casals Montseny

Sagrada Família Sagrada Família Sagrada Família Pare Poveda

Tabor Baldiri Reixac

Mas Casanovas Poeta Foix

Els Xiprers

Rius i Taulet

Turó del Cargol


