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Titularitat: Escola Pia de Catalunya
OFERTA EDUCATIVA
Ensenyaments Concertats:
-

Educació Infantil:

P3 / 4 línies per curs
P4 i P5 / 3 línies per curs
- Educació Primària: 4 línies per curs
- Educació Secundària Obligatòria (ESO): 4 línies per curs
- Batxillerats: 3 línies per curs (consulteu les modalitats i itineraris)
- Cicle Formatius de Grau Superior: Tècnic Superior d’Educació Infantil: 1 línia per curs
Ensenyaments no reglats:
- Programes de Formació i Inserció (PFI):
o Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic: 1 unitat.
o Auxiliar d’hoteleria: cuina i serveis de restauració: 1 unitat.
o Auxiliar en Imatge Personal: Perruqueria i Estètica: 1 unitat.
 PROGRAMES SUBVENCIONABLES PER L’AJUNTAMENT I/O DEP. D’ENSENYAMENT
-

Cursos per aturats: Formació Ocupacional / Programa Simulació d’Empreses.
 CURSOS SUBVENCIONABLES PEL DEPARTAMENT DE TREBALL.

Altres ensenyaments autoritzats:
- Preparació a la Prova d’Accés als CFGS (PPA).
- Escola d’adults:
o Cicle Instrumental.
o Adaptació de l’ESO per a les persones adultes.
A més, som centre col·laborador per les proves ACTIC (Acreditació de Competències en
Tecnologies de la Informació i la Comunicació), per a la certificació de coneixements
informàtics i disposem d’Agència de Col·locació.

INFORMACIÓ SOBRE LA PREINSCRIPCIÓ
DATES I HORARIS DE PREINSCRIPCIÓ CURS 2017-2018

-

Infantil (P3, P4 i P5), Primària i ESO: del dijous 23 de març al dimarts 4 d’abril
o Horari de secretaria per preinscripcions:
 De 9 a 13:30h i de 15 a 18h de dilluns a divendres

Preinscripció
20/03

Publicació de l'oferta inicial de places escolars: 20 de març de 2017

23/0304/04

Termini per presentar la sol·licitud: del 23 de març al 4 d’abril de 2017 (es pot
enviar la sol·licitud per Internet fins a les 24 h del 4 d’abril de 2017). Es pot presentar
la documentació fins al 7 d'abril de 2017.

24/04

Publicació de la llista de sol·licituds al centre amb el barem provisional: 24 d'abril de
2017.

25/0427/04

Termini per presentar una reclamació al barem provisional: 25 a 27 d'abril de
2017.

03/05

Publicació de la llista de sol·licituds al centre amb el barem un cop resoltes les
reclamacions: 3 de maig de 2017

04/05

Sorteig públic per determinar l’ordenació de sol·licituds en cas d’empat: 4 de maig
de 2017.

08/05

Publicació de la llista ordenada definitiva: 8 de maig de 2017

29/05

Publicació de la llista de no admesos i de les vacants: 29 de maig de 2017.

30/05

Publicació de l'oferta final: 30 de maig 2017.

29/0530/05

Termini de lliurament de formulari d’ampliació de sol·licituds de centres de l'alumnat
no assignat en el procés de preinscripció: 29 i 30 de maig de 2017.

02/06

Publicació de la llista d'alumnat admès i, si s'escau, de la llista d'espera: 2 de juny de
2017

Períodes de matrícula
12/0616/06

Per l’alumnat preinscrit amb plaça assignada al 2n cicle d’educació infantil, a
l’educació primària i al 1r curs de l’ESO: del 12 al 16 de juny de 2017.

Criteris de prioritat i documentació acreditativa
Juntament amb la sol·licitud de preinscripció (o de la impressió de la sol·licitud que s'ha
enviat per Internet) cal presentar la documentació en el termini establert, en el centre que
s'ha demanat en primer lloc.
NOVETAT!! És obligatori fer constar en la sol·licitud el número identificador de
l'alumne/a en el cas que l'alumne/a hagi estat escolaritzat a Catalunya a partir del
curs 2015-2016 al segon cicle d'educació infantil, als ensenyaments obligatoris, al
batxillerat o als cicles formatius de formació professional o d'arts plàstiques i disseny.
La direcció del centre on hagi cursat aquests ensenyaments és la responsable de facilitar
el número identificador de l'alumne a les famílies
A cada sol·licitud se li assigna de manera aleatòria un número que ha de servir per ordenar-les
en cas d'empat. Quan el nombre de sol·licituds d'admissió és superior a l'oferta de places
s'apliquen, per ordre: els criteris de prioritat específics, els criteris generals i els criteris
complementaris.
Aquests criteris, i el barem de punts que tenen associat, permeten puntuar objectivament
totes les sol·licituds d'admissió i poder ordenar-les. El barem s'aplica en relació amb el centre
demanat en primer lloc i es manté per a la resta de peticions. En les situacions d'empat que es
produeixin després d'aplicar aquests criteris, l'ordenació de les sol·licituds afectades es fa per
sorteig públic.
Documentació identificativa
El formulari de sol·licitud s'ha de presentar, en tots els casos, acompanyat de la
documentació següent:


Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
Si l'alumne/a està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament
de Treball, Afers Socials i Famílies.



Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o
guardador/a de fet) o, si el sol·licitant és estranger, de la targeta de residència on
consta el NIE o el passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat
del país d'origen.



Original i fotocòpia del DNI de l’alumne/a en cas que sigui major de 14 anys o
tingui DNI tot i ésser menor de 14 anys.



Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual) del nen o la nena, si se'n
disposa.

Criteris de prioritat per a l'ordenació de les sol·licituds
Documentació acreditativa dels criteris de prioritat
Les persones que al·leguen el compliment d'un o més criteris de prioritat (específic, generals o
complementaris) han de presentar la documentació que a continuació s'indica per a cada
criteri.

a) Criteri específic
Tenen
preferència
els
alumnes
que
ensenyaments adscrits al centre sol·licitat.
No cal presentar cap documentació.


procedeixen

de centres

i

b) Criteris generals


Germans de l'alumne/a escolaritzats al centre (en el moment de presentar la
sol·licitud de preinscripció) o pares o tutors legals que hi treballen (en el moment de
presentar la sol·licitud de preinscripció, amb una activitat continuada, amb una
jornada mínima de 10 hores setmanals, amb el corresponent nomenament d’interí o
substitut o amb un contracte laboral o administratiu).
La puntuació també s'aplica per accedir a un centre públic quan el germà o la
germana està escolaritzat en un altre centre públic que té la consideració de centre
únic (dos centres públics adscrits en què l'escola de primària només està adscrita a un
sol centre de secundària).
Aquest criteri és aplicable als infants i als joves en situació d'acolliment familiar atenent
a la composició de la família acollidora.
Barem: 40 punts.
Documentació: cap, perquè el centre comprova directament aquestes circumstàncies.
Només si s'al·lega que el germà o la germana estan escolaritzats en un centre públic
que té la consideració de centre únic, cal presentar un certificat d'aquest centre.



Proximitat del domicili habitual de l'alumne/a al centre o proximitat del lloc
de treball del pare, la mare, el tutor/a o el guardador/a de fet.
Barem:



Quan el domicili habitual es troba a l'àrea d'influència del centre: 30 punts.



Quan a instància del sol·licitant es pren en consideració l'adreça del lloc de treball del
pare, la mare, el tutor/a, o el guardador/a de fet, i aquest és dins l'àrea d'influència del
centre: 20 punts.



En el cas de Barcelona ciutat, quan el domicili habitual es troba al mateix districte
municipal que el centre sol·licitat en primer lloc però no en la seva àrea
d'influència: 15 punts.



Quan el domicili habitual és al mateix municipi del centre sol·licitat en primer lloc,
però no en la seva àrea d'influència: 10 punts.

Documentació:


Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on
consta el NIE en el cas de persones estrangeres.



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 sense NIE,

certificat o volant municipal de convivència de l'alumne/a, on ha de constar que
conviu amb la persona sol·licitant.


Quan per aquest criteri es consideri el domicili del lloc de treball, còpia del contracte
laboral o d'un certificat emès a aquest efecte per l'empresa. En el cas de treballadors en
el règim d'autònoms, es té en compte el domicili acreditat a l'Agència Tributària i
s'acredita amb una còpia del formulari de la declaració censal d'alta, modificació i
baixa en el cens d'obligats tributaris (model 036).



Renda anual de la unitat familiar en al cas que el pare, la mare, el tutor/a, o el
guardador/a, siguin beneficiaris de l'ajut de la renda mínima d'inserció, calculat en
funció dels fills a càrrec.
Barem: 10 punts.
Documentació: acreditació de ser beneficiari o beneficiària de la prestació econòmica
de la renda mínima d'inserció.



Discapacitat (igual o superior al 33%) de l'alumne/a, el pare o mare, o el germà o
germana.
Barem: 10 punts.
Documentació:



Original i fotocòpia del certificat o de la targeta acreditativa de la discapacitat de la
persona que al·lega aquesta condició, emès pel Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies.



També s'admeten els certificats de discapacitat emesos pels organismes competents
d'altres comunitats autònomes.



Es consideren afectats per una discapacitat igual o superior al 33% els pensionistes de
la Seguretat Social que tenen reconeguda una pensió d'incapacitat permanent de grau
total, absoluta o de gran invalidesa i els de les classes passives que tenen reconeguda
una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.

C) Criteris complementaris


L'alumne/a

forma

part

d'una

família

nombrosa

o

monoparental.

Barem: 15 punts.
Documentació: original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental
vigent.


L'alumne/a té una malaltia crònica que afecta el seu sistema digestiu, endocrí o
metabòlic, inclosos els celíacs.
Barem: 10 punts.
Documentació: informe emès per un metge o metgessa del sistema públic de salut o
certificat mèdic oficial amb signatura legalitzada pel col·legi de metges de la
demarcació corresponent, en què s'indiqui expressament que l'alumne/a té
diagnosticada una malaltia crònica que afecta el seu sistema digestiu, endocrí o
metabòlic, inclosos els celíacs, i s'hi especifiqui de quina malaltia es tracta.



El pare, mare, tutors o germans han estat escolaritzats (en ensenyaments
declarats actualment gratuïts i universals) al centre per al qual es presenta la
sol·licitud.
Són ensenyaments gratuïts i universals: el segon cicle d'educació infantil, l'educació
primària, l'educació secundària obligatòria, els programes de qualificació professional
inicial (PQPI) i els cicles de formació professional de grau mitjà.
Són equivalents a aquests ensenyaments: el parvulari, l'educació general bàsica (EGB),
els ensenyaments primaris, el 1r i 2n curs de batxillerat unificat polivalent (BUP) o el
batxillerat elemental o el batxillerat superior, i la FP1, i en general qualsevol
ensenyament que es cursava entre els 3 i els 16 anys.
Barem: 5 punts.
Documentació: cap perquè la persona escolaritzada en el centre per al qual es
presenta la sol·licitud ha de facilitar al centre les seves dades perquè aquest pugui
comprovar-ho.

Àrea de proximitat o d’influència
o Consulteu la nova àrea d’influència a la web del Consorci d’Educació de
Barcelona.

http://www.edubcn.cat/ca/alumnat_i_familia/informacio_general_matri
culacio/arees_influencia

Atenció a les famílies
-

Informació general:
o Al web www.edubcn.cat
o Al web www.gencat.cat/preinscripcio
o Al web de l’Ajuntament de Barcelona: http://guia.barcelona.cat/
o Trucant al 010 o al 012

-

Atenció especialitzada:
o

A l’Escola Pia Sant Antoni
 Adreça: Rda. Sant Pau, 72
 Horari secretaria:
 De 9 a 13h de dilluns a divendres
 De 15 a 17:30h dijous
 HORARI SECRETARIA PER PREINSCRIPCIONS:
 De 9 a 13:30h i de 15 a 18h de dilluns a divendres
 Telèfon: 93 441 06 05
 Fax: 93 442 64 40
 E-mail: santantoni@escolapia.cat
 Web: http://santantoni.escolapia.cat
 Es poden concertar visites personalitzades

o

A l’Oficina d’Atenció
 Adreça: Placeta Pi, 2
 Horari:
 de 10 a 14h de dilluns a dijous
 de 16 a 18h dimarts
 Telèfon: 93 343 78 25

INFORMACIÓ ECONÒMICA / QUOTES
Informació general de caràcter econòmic
La nostra escola és un centre privat concertat en tots els seus nivells.
Sobre el finançament real de la plaça escolar “concertada”
L’Escola, com a centre concertat, pretén garantir l’exercici del dret fonamental de lliure elecció
d’escola i la igualtat de tots els ciutadans per a l’accés a l’educació de qualitat.
Com segurament sabran, l’obligació del govern és garantir la gratuïtat de plaça escolar
concertada en règim general pel que fa al nivell curricular impartit. És una prescripció que la
llei li imposa. El Govern ha reconegut la insuficiència del mòdul econòmic assignat per a
garantir, teòricament, aquesta gratuïtat i per això el Pacte per l’Educació reconeix que s’ha
d’incrementar el concert. No existeix avinença entre l’obligació legal imposada a l’acció de
govern i els recursos reals que aquest destina als centres concertats.
En definitiva, el concert, només cobreix entre un 60%-70% del cost de la plaça escolar, que
ve a cobrir les hores setmanals de currículum obligatori establert i per aquest motiu l’Escola
necessita d’Aportacions per cobrir la insuficiència del concert educatiu.
A més, l’escola ofereix unes activitats educatives complementàries (5 hores en el cas d’infantil i
primària i 1 hora en el cas de l’ESO), amb una quota mensual aprovada pel Consell Escolar i
autoritzada pel Consorci d’Educació de Barcelona, i també ofereix uns serveis, els quals també
tenen la seva quota aprovada pel Consell Escolar i comunicada al Gerent del Consorci
d’Educació de Barcelona.
Per aquest motiu, les quotes queden dividides en dos rebuts, per un costat les aportacions
corresponents a l’Ensenyament i als Serveis i per l’altre les Aportacions a la Fundació, per la
insuficiència del Concert Educatiu, en total les quotes del curs 2016/17:
Infantil i Primària: 150€ (ensenyament complementari, serveis (120€) i Fundació(30€)).
ESO: 160€ (ensenyament complementari, serveis (130€) i Fundació (30€))
Batxillerat: 175€ (ensenyament reglat, serveis (145€) i Fundació (30€))
Les Aportacions a la Fundació és fan a la Fundació Cultural Privada Escola Pia P. Joan Profitós,
constituïda legalment des de l’any 1989, per l’Escola Pia. La seva finalitat és facilitar el
desenvolupament normal dels diferents nivells d'ensenyament segons l'ideari, el caràcter propi
i l'estil metodològic de l'Escola Pia de Catalunya, dotant de recursos necessaris per a millorar,
els espais i mobiliari i l'atenció a les famílies i a l'alumnat. Aspectes que no podríem obtenir ni
realitzar per la insuficiència de les subvencions rebudes de l'Administració. També, quan cal,
ofereix beques o ajuts diversos, a part d'organitzar i col·laborar anualment en diferents premis
per afavorir la creativitat i la investigació. Segons la normativa vigent, la Fundació es nodreix
d'aportacions voluntàries, sense les quals no podria dur a terme els seus fins socials i
educatius, i per aquest motiu, en aquest moments, permet una desgravació del 25% de les
aportacions en la Declaració de Renda.

Altres quotes (preus del curs 2016/2017)
 Servei de Mitja Pensió:
MITJA PENSIÓ
Mensual
5 dies, setmana
140,00
4 dies, setmana
112,00
3 dies, setmana
84,00
2 dies, setmana
58,00
1 dia, setmana
29,00
Dia esporàdic
9,35
*El servei de mitja pensió inclou: el menjar, servei de monitoratge i tallers (no inclou les
activitats extraescolars realitzades en aquest horari).
 Servei d’Acollida (fins a 6è de primària):
o Matí (de 8 a 9h)
 Guarderia – fix durant tot l’any, quota mensual de 30,00€
 Guarderia – 1 dia esporàdic: 2,30€/dia.
o Tarda (de 17 a 17:30h)
 Guarderia – fix durant tot l’any, quota mensual de 15,00€
 Guarderia – 1 dia esporàdic: 1,15€/dia.
 AMPA
o Quota: 9€ un cop l’any per família.
o Quota Orfenesa (servei de l’AMPA): 24,13€ un cop l’any per l’alumne/a.
La quota anual de l’AMPA, és una aportació que gestiona directament l’AMPA, per organitzar les activitats que són pròpies,
com són les activitats per a pares i mares (ioga, gimnàs, bàsquet, ...), participació en les festes organitzades per l’AMPA,
organitzar reunions i xerrades per a pares i mares, dret a vot a les assemblees generals, adherir-se a l’orfenesa, estar
correctament representant dins l’AMPA, contribuir econòmicament amb l’escola amb diferents actes i/o compra de materials
per l’Escola. A més l’AMPA gestiona la quota d’orfenesa com ajut a l’ensenyament dels alumnes que puguin quedar orfes de
pare i/o mare, fent-se càrrec de les quotes de l’Escola i Fundació, així com subvencionar la compra dels llibres escolars.

 Activitats Extraescolars
o Informació al Casal de Joves Calassanç:
 C/ Cera, 47 – de 16:00 a 19:00h
o Activitats d’Esports (bàsquet, futbol, iniciació esportiva, judo, tenis taula, patins,
...): quotes des de 16,00€ a 65,00€
o Activitats Culturals (dansa, jocs de casal diari, teatre, guitarra, escacs, ...):
quotes des de 16,00€ a 65,00€.
o Consulta els preus per les activitats d’anglès realitzades per l’Idiomarum, per les
activitats de música realitzades per l’Escola de Música Atlàntida, per les
activitats de patins/skate realitzades per l’empresa Ungravity i de Robòtica per
l’empresa Learnick.
 Altres Activitats:
o Excursions/Sortides (mensuals o trimestrals segons el curs): quotes des de
5,00€ a 40,00€ per activitat
o Convivències a P5, 2n, 4rt i 6è de Primària: quota de 150,00€ a 220,00€
o Treball de Síntesi a l’ESO: quota de 120,00€ a 300,00€

AJUTS (PENDENT DE RESOLUCIÓ)
-

Ajuts de menjador: Convocatòria a partir del mes de maig/juny o setembre. La
informació i els impresos es podran obtenir a la pàgina web www.edubcn.cat o a la
secretaria de l’Escola. Va dirigit a les famílies amb fills de P3 fins a 4rt d’ESO. És un ajut
que cobreix parcialment el cost del menjador.

-

Ajuts per famílies amb Necessitats Educatives Especials. Va dirigit a les famílies
que tenen fills amb dictàmens de l’EAP per unes dificultats d’aprenentatge. Es poden
demanar
directament
al
Departament
d’Educació,
informació
a
www.gencat.cat/ensenyament, o a la secretaria de l’Escola.

-

Ajuts de l’Estat. Dirigit a les famílies que tenen fills en estudis Postobligatoris
(Batxillerats, Cicles Formatius). Són convocades pel “Ministerio de Educación y
Ciencia-MEC”, a partir del mes de juliol es pot trobar la informació a la web del
Departament d’Educació a l’apartat d’ajuts i beques (www.gencat.cat/educacio).

-

Ajuts interns. Consulteu a secretaria els períodes de sol·licitud i les condicions.
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