JORNADA DE PORTES OBERTES

Escola Nova

PRESENTACIÓ DE L’ESCOLA NOVA
Som una escola:
• Oberta, democràtica, igualitària i participativa.
• Catalana, en una societat plurilingüe i intercultural.
• Que treballa des d’una visió inclusiva.
• Co educadora i no sexista.
• Amb esperit d’innovació.
• Amb una pedagogia activa.
• Arrelada a l’entorn i respectuosa amb el medi ambient.
• Que treballa l’educació dels valors en la societat de la
informació i del canvi.
• Que dóna importància al treball en equip.
• Que potencia la relació família-escola. (som un equip)
• Que té present la pedagogia sistèmica.

EL NOSTRE PROJECTE EDUCATIU:
QUÈ VOLEM ACONSEGUIR?

EL NOSTRE PROJECTE EDUCATIU:
COM HO FEM?
• A través d’un enfocament constructivista de l’aprenentatge.
• Potenciant el treball per projectes i la interdisciplinarietat
• Organitzant l’ espai, els alumnes i els materials per tal d’ afavorir
un aprenentatge actiu ( Ambients d’ aprenentatge)
• Amb el treball cooperatiu.
• Amb un treball personalitzat de l’acció tutorial que afavoreixi
l'autoestima, la relació en grup i la resolució dels conflictes.(
Tutories individualitzades i Assemblees de classe)
• Incorporant progressivament els recursos de les tecnologies de
la informació i la comunicació
• Introduint l’aprenentatge de l’anglès des d’educació infantil.

METODOLOGIES I ACTIVITATS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Acollida i comiat
Projectes
Ambients
Psicomotricitat en anglès
Educació Emocional
TREVA
Assemblea
Tallers
Apadrinament en valors
Projecte “Un pas a l’ Institut”

ALTRES INFORMACIONS D’INTERÈS
Festes i celebracions
Sortides
Colònies
Piscina ( P4 i P5 )
El dia de la fruita
Servei d’acollida al matí i la tarda (SAM i SAT) Funciona al
matí des de les 7:45 a les 9:00 i a la tarda des de les 16:30
fins les 17:00.
• El menjador de les 12:30 fins les 15:00. Preu menú
6,95€/dia Eventuals i 6,33€/dia Fix
• Quotes material 75€, llibres 75€ i AFA 30 €
• Activitats extraescolar. Es realitzen a partir de les 16:30 i fins
les 17:30. El preu varia segons l’activitat.
•
•
•
•
•
•

CALENDARI PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

INFORMACIONS ADMINISTRATIVES
Per a inscripcions per primera vegada a l’Escola Nova :
DIFUSIÓ DE L’OFERTA DE PLACES
PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
LLISTES AMB BAREMS (PROVISIONALS)
RECLAMACIONS

4 de març
7 al 21 de març
21 d’abril
22 al 28 d’abril

LLISTES AMB BAREMS (DEFINITIVES)

3 de maig

SORTEIG DEL NÚMERO DESEMPAT

9 de maig

PUBLICACIÓ LLISTA ORDENADA
SOL·LICITUDS
PUBLICACIÓ LLISTES D’ADMESOS

11 de maig

PERÍODE DE MATRÍCULA
*** CONFIRMACIÓ PLAÇA ALUMNES
PROPIS

10 de juny
21 al 29 de juny
MAIG

*** Les nenes i nens que aquest curs 2021-22 ja són a l’escola
NO han de fer preinscripció ni matrícula,
SÍ que confirmaran la plaça, a la tutora.

PREINSCRIPCIÓ EN LÍNIA 2022-2023
Dates: 7 al 21 de març de 2022
La sol·licitud de preinscripció és electrònica i es pot fer des de qualsevol ordinador,
tauleta o mòbil amb connexió a Internet, accedint al web
https://preinscripcio.gencat.cat/ca/inici
No hi ha la possibilitat de fer la preinscripció en paper.
Hi ha dos tipus de sol·licitud:
- Sol·licitud electrònica ( SE): Cal que el pare, la mare o el tutor o tutora legal
que faci el tràmit tingui una eina d’identificació digital, com pot ser la T-CAT,
el DNI electrònic, el sistema Cl@ve o l’IdCAT Mòbil.
Si no es disposa de cap certificat, us en podeu generar un de forma fàcil,
l’idCat Mòbil, us expliquem com:
Cal complir els requisits següents:
o Ser major de 16 anys
o Disposar de DNI/NIE/Passaport/Doc identificador d’un país de la UE o
targeta de residència comunitària
o Disposar d’adreça de correu electrònic i un telèfon mòbil a efectes
d’identificació i contacte
o Targeta sanitària per la teva identificació
Accediu a l’adreça https://idcatmobil.seu.cat/ i trobareu les instruccions pas
a pas de com fer-ho.
Per utilitzar l’idCAT Mòbil només cal introduir el número de document
d’identitat i el número de telèfon mòbil en el web on calgui identificar-se
electrònicament per fer un tràmit. Tot seguit es rep un missatge al telèfon,
que conté una clau d’accés per introduir-la en el web. En aquest cas, al tràmit
de sol·licitud de preinscripció.
Una vegada identificats, caldrà entrar el número d’identificació de l’alumne/a
(IDALU) que us proporcionarà l’escola on està matriculat per poder recuperar
les seves dades personals i acadèmiques, omplir les preferències i enviar la
sol·licitud. En la majoria de casos no caldrà fer res més ni adjuntar cap tipus
de documentació, donat que s’haurà fet l’intercanvi de validació de les
vostres dades amb totes les administracions implicades.

- Sol·licitud informàtica ( SI): Caldrà identificar l’alumne/a amb el seu número
d’identificació d’alumne ( IDALU) i omplir el formulari, a l’enviar-ho es farà
l’intercanvi de dades amb les administracions implicades i adjuntar
escanejada o fotografiada la documentació d’identificació i filiació (DNI, llibre
de família, etc), juntament amb la que al·legueu a efectes de barems i que no
s’hagi pogut validar.

- Puc presentar dues sol·licituds a dos centres diferents per uns mateixos
estudis?
No, en cap cas. S’ha de presentar una sola sol·licitud i indicar-hi per ordre de
preferència els diferents centres als que us interessa inscriure la vostra filla o
fill.
- Si tinc dubtes omplint la sol·licitud on em puc adreçar?
Podeu posar-vos en contacte telefònic amb el centre que escolliu inscriure el
vostre fill o filla en primera opció, en horari d’oficina.
- Com puc saber els criteris pels barems i la seva puntuació?
Trobareu tota la informació sobre criteris, calendari i la resta d’informació
respecte el procés de preinscripció a la pàgina web.

INFORMACIONS I/O RECOMANACIONS:
• Tenir fotografiada o escanejada la documentació en el mateix
dispositiu des d’on es fa la sol·licitud.
• El codi de centre de l’Escola Nova és 08063710, el necessitareu per
indicar a quin centre voleu preinscriure-us.
• Demaneu al vostre centre actual el Núm. d’Identificació de l’alumne
(IDALU) per poder lligar la sol·licitud al seu expedient acadèmic i
personal. (No en el cas de P3)
• Cenyiu-vos al calendari establert, lliurar la sol·licitud o la documentació
fora de termini us fa perdre tots els drets d’adscripció amb el risc que
això comporta de quedar-se sense plaça al centre.

CRITERIS DE PRIORITAT PEL BAREM DE LES SOL·LICITUDS
En la preinscripció escolar 2022-2023, els criteris prioritaris i les puntuacions
corresponents són els següents:

•
•
•

L'existència de germans o germanes que ja estudiïn en el mateix centre
educatiu, 50 punts.
Domicili habitual de la família (30 punts) , centre de treball del pare, mare o
tutor/a legal (20 punts), en funció del que s’al·legui. ( no són acumulables)
Si la família percep l'ajut de la renda garantida de ciutadania, 15 punts.

Tot seguit, si hi ha un empat en la puntuació de les sol·licituds, s'aplica la puntuació
dels criteris complementaris, que serveixen per desempatar. Els criteris
complementaris i les puntuacions són els següents:

•
•
•
•
•
•

Si el pare o mare treballa al centre triat en primera opció, 10 punts.
Si l'alumne o alumna forma part d'una família nombrosa o monoparental, 10
punts. ( acumulables)
Ser bessó o trigemin 10 punts.
Si l'alumne o alumna es troba en situació d'acolliment familiar, 10 punts.
Si es té la condició de víctima de violència de gènere o terrorisme, 10 punts.
L'existència d'un membre de la unitat familiar amb una discapacitat superior
al 33%, 15 punts.

Nota: Una sol·licitud, per exemple, amb 50 punts de criteris prioritaris s’assignarà
per davant d’una sol·licitud amb 30 punts de criteris prioritaris + 30 punts de criteris
complementaris.

Més informació al web: https://preinscripcio.gencat.cat/ca/inici
Més informació al web de l’escola: www.escolanova.cat
Telèfon de contacte: 93 684 02 57
Correu Electrònic: escolanova@escolanova.cat

