


Lloc de presentació de les sol·licituds 
Al centre demanat en primera opció  
(cal demanar cita prèvia a www.girona.cat/ome) 

S'aconsella iniciar el tràmit per internet a la web www.girona.cat/ome. 
(Atenció! Perquè la sol·licitud tingui validesa cal presentar la 
documentació i signar la sol·licitud personalment al centre escolar de la 
primera opció)

Oficina Municipal d'Escolarització (OME)
972 010 280  www.girona.cat/ome

Servei Municipal d'Educació
972 419 000  www.girona.cat/educacio

· DNI, NIE o passaport del pare/mare,
tutor/a o guardador/a de fet
En cas d'estrangers comunitaris, cal 
aportar el document d'identitat del país 
d'orígen.   
· Llibre de família o certificat de
naixement
Si l'alumne/a està en situació d'acolliment, 
cal la resolució del Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies.  
Les dades d'identificació o filiació per a 
l'alumnat estranger podran acreditar-se 
amb el document d'identitat, el llibre de 
família del país d'origen o la documentació 
alternativa que la persona pugui aportar.   

Per formalitzar la preinscripció cal presentar original i fotocòpia

 Si correspon, a l'efecte del barem:      Renda garantida de ciutadania: 
acreditació de ser beneficiari/ària de la 
prestació econòmica.  

  Certificat de discapacitat igual o 
superior al 33% de l'alumne/a, el pare, 
la mare, tutor/a o els germans.  

 Carnet de família nombrosa o 
monoparental vigent.  

  Domicil i laboral dins zona 
influència: per acreditar-ho cal aportar 
un certificat d'empresa o contracte 
laboral. Per autònoms domicili acreditat 
a l'Agència Tributària

GENERALS

Proximitat al domicili
· Domicili a Girona
30 punts: per residència dins l’àrea de proximitat del centre o 15 punts per residència fora de l’àrea de
proximitat del centre.                                                                                                                                                                 
*Les places de nens nascuts el 2021 de Garbí i Tarlà i el servei d’Escola Bressol de Matins de la Baldufa es considera 
zona única: 30 punts.

· Fora del municipi de Girona
0 punts: per residència fora dle municipi de Girona
10 punts: per domicili laboral del pare o mare o el tutor/a, al municipi de Girona.

Les sol·licituds amb domicili fora del municipi passen directament a la llista d’espera, per sota les de 2a i 3a opció de 
Girona, però entren dins el procés de preinscripció i matriculació. A partir d’aquí es puntuaran amb els mateixos 
criteris. 

10 punts: Renda anual de la unitat familiar quan el pare o mare, el tutor/a siguin beneficiaris de l’ajut 
de la Renda Garantida de Ciutadania 

10 punts: Discapacitat de l’alumne/a, pares o germans, igual o superior al 33%.

5 punts: Existència de germans al centre o pares o tutors legals que hi treballen en el moment en que 
es presenta la preinscripció.

COMPLEMENTARIS

25 punts: Condició legal de família nombrosa o família monoparental


