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Criteris de baremació:  
- Existència de germans o germanes escolaritzats al  centre educatiu o de 
pares o tutors legals que hi treballin. 
- Nucli familiar empadronat a Igualada o lloc de treball a Igualada 
- Beneficiaris de la Renda Mínima d'Inserció : document que ho acrediti. 
� Discapacitat igual o superior al 33% de l’alumne/a, pares, tutors o dels 
germans: Original i fotocòpia del certificat de disminució expedit pel 
Departament d’Acció Social i Ciutadania. També s’admetran els certificats de 
disminució emesos per altres organismes.  
 
Criteris complementaris, en cas d’empat: 
- Família nombrosa o monoparental: Original i fotocòpia del carnet de familia 
nombrosa o monoparental vigent. 
- Malaltia crònica de l'alumne/a, que afecti el seu sistema digestiu, endocrí o 
metabòlic, inclosos els celíacs. Informe o certificat mèdic oficial que s’indiqui 
expressament que l’alumne està diagnosticat d’una malaltia crònica i s’hi 
especifiqui de quina malaltia es tracta.  
- Pare, mare, tutor/a o germans exalumnes del centre. 
La falsedat o el frau en les dades aportades comporta la invalidació dels 
drets de prioritat. 
 
Codis Escoles públiques de Primària 
 

08019642 Escola Pare Ramon Castelltort 
08064866 Escola Dolors Martí 
08019460 Escola Emili Vallès 
08019459 Escola Gabriel Castellà 
08019435 Escola Garcia Fossas 

 
Calendari de matriculació 
 

Publicació oferta inicial 10 de febrer 

Preinscripció 14 al 25 de febrer 

Sol.licituds per internet Fins 24 h del 24 de febrer 

Publicació llista baremada 24 de febrer 
Reclamacions  25,26 de febrer i 1 de març 
Sorteig per dirimir situacions d’empat 15 de març 
Publicació llista baremada definitiva 23 de març 

Publicació de l’oferta final 8 d’abril 

Publicació llista definitiva 2 de maig 
Matrícula 6 al 10 de juny 

 

            Documentació a presentar : 
• Imprès de sol�licitud  
• Original i fotocòpia del llibre de familia 
           (pàgina de l’alumne /a).  
• Original i fotocòpia del DNI del sol.licitant 

(pare, mare o tutor legal).  
• En el cas que el domicili que s'al.lega no 

coincideixi amb el DNI, certificat o volant 
municipal de convivència de l'alumne/a i 
resguard de la renovació del DNI  

• Original i fotocòpia de la tarjeta sanitària 
            individual (TIS) de l’alumne 



HORARI SECRETARIA:  Del 14 al 25 de febrer.  
 
Matí  8h a 13h 
Tarda  3h a 2/4 de 5h 
 
CARACTERÍSTIQUES 
- Racons a Ed. Infantil i projectes 
- Tallers de català a tots els nivells 
- Tallers d’informàtica a tots els nivells 
- Aula d’acollida per l’alumnat nouvingut 
- Introducció de l’anglès a E. Infantil 4 anys 
- Educació visual i plàstica en anglès de 3r a 6è. 
- Tallers d’anglès i geometria a partir de C. Mitjà 
- Treball amb pissarres digitals en algunes àrees a C. Superior 
- Utilització de canons digitals i portàtils a tots els cursos 
- Suport als alumnes amb dificultats d’aprenentatge 
- Participació al Pla Català de l’Esport 
 
SERVEIS 
Menjador: A càrrec de l’AMPA. 
- Cuina pròpia, àpats casolans i equilibrats.  
- Informes periòdics sobre el desenvolupament  
  del nen/a en aquest entorn  
- Activitats lúdicoeducatives diverses. 
 
Biblioteca: oberta les hores d’esbarjo i de 5h a 2/4 de 6h cada dia. 
- Servei de préstec de llibres 
- Activitats d’animació a la lectura. 
 
 
 
 
Oberta a la ciutat de 2/4 de 6 a 2/4 de 7h de la tarda cada dia 
 
Servei d’atenció psicopedagògica, amb psicòleg, assistenta social i 
logopeda de l’EAP. 
 
ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES 
- Celebració de les festes tradicionals: Santa Cecília, Castanyada,  
  Sant  Nicolau, Nadal, Dijous Llarder, Carnestoltes , Sant Jordi i Pasqua. 
- Jornades  Culturals. Activitats diverses. 
- Sortides de treball relacionades amb les diferents  
   àrees curriculars 
- Audicions musicals 
- Teatre en anglès 
- Tallers d’educació viària 
- Edició anual de la revista escolar 
 
AMPA 
Activitats pròpies i serveis: 
- Extraescolars: teatre, dansa, costura, belles arts, expressió musical i racó  
  d’activitats. 
- Esportives: psicomotricitat, poliesportiu, piscina, patinatge, mix style. 
- Acollida matinal de 7:45h a 9h . 
- Acollida migdia de 12 a 13 per a nens i nenes d’infantil.  
- Colònies de Setmana Santa de P4 a 5è i acampada a l’escola de 3r a 6è. 
- Participació en activitats culturals i esportives promogudes 
  per la nostra ciutat: carnestoltes, teatre escolar. 
- Activitats adreçades als pares i mares: gimnàstica,  
  futbol sala, bàsquet i escola de pares i mares. 
- Col�labora en les festes i activitats que es fan  
   al centre:  Hort escolar 
 
PER MÉS INFORMACIÓ http://www.xtec.cat/ceip-rcastelltort 

 

 

 

 

 



 


