Informació
ESCOLARITZACIÓ
curs 2021/2022
Infantil (3-6), Primària i ESO

La presentació de sol·licituds es pot fer via telemàtica o presencial.
Recomanam passar pel centre i/o entrar a la web per tenir informació suficient.
•

•
•

•
•

Per al tràmit telemàtic, ha d’entrar a la web d’escolarització de la CAIB. El pare i
la mare necessiten tenir al dia el DNI o NIE per poder-se identificar. El mateix
procediment li indicarà si precisa presentar algun document al centre de primera
elecció.
Si prefereix la forma presencial, pot passar pel centre per recollir l’imprès de
sol·licitud, que li serà facilitat a porteria, i demanar cita prèvia al 971 756 514 per
poder-la presentar.
Recordi que l’imprès de sol·licitud d’escolarització ha d’estar signat a totes les
pàgines pel pare i per la mare.
Els originals que es demanen es tornaran una vegada acarats amb la fotocòpia.
Les certificacions que es demanen han de ser originals.
_______________________________
Presentació de sol·licituds, del 03 al 14 de maig
Cita prèvia, telèfon 971 756514

1. DOCUMENTACIÓ obligatòria
Original i fotocòpia del DNI de l’alumne, si en té.
Original i fotocòpia del DNI del pare i de la mare o tutors legals.
Original i fotocòpia del Llibre de família (pàgines de l’alumne i dels pares).

2. DOCUMENTACIÓ a l’efecte de baremació
•

Per a la valoració de germans matriculats al centre o dels pares o tutors que hi
treballin:
No cal aportar cap documentació; la direcció del centre n’expedirà el certificat
corresponent.

•

Per a la valoració de la proximitat domiciliària:
Per al domicili familiar,
- Certificat d’empadronament de l’alumne amb expressió de l’antiguitat.
Per al lloc de treball (del pare, mare o tutor):
- Certificat d’empresa amb indicació de l’antiguitat i l’adreça exacta del lloc de
feina i certificat de vida laboral.
- En el cas de treballadors autònoms, han de presentar, a més de la vida laboral,
un certificat del domicili fiscal emès per l’Agència Tributària.

•

Per acreditar la renda de la unitat familiar.
L’Administració Educativa sol·licitarà a l’Agència estatal de l’Administració Tributària
el certificat de la declaració anual de l’IRPF corresponent a l’exercici 2019 als efectes
pertinents.

•

Per acreditar discapacitat de l’alumne, del pare, la mare, els germans o el tutor:
Certificat del tipus i grau de discapacitat igual o superior al 33% emès per l’òrgan
competent.

•

Per acreditar família nombrosa:
Fotocòpia acarada del document oficial corresponent.

•

Per acreditar concurrència de malaltia crònica a l’alumne:
Certificat mèdic (imprès oficial).
______________
DATES importants per al procés de sol·licitud de plaça:
Tots els cursos i etapes

• Del 03 al 14 de maig
Termini de presentació de sol·licituds al centre de preferència.
• Dia 01 de juny
Publicació de les llistes provisionals al web d’escolarització i al web del centre.
•

2, 3 i 4 de Juny

Període de reclamacions
• Dia 17 de juny
Publicació de les llistes definitives d’admesos: web d’escolarització i web del centre (al
nostre cas, s’indicarà la documentació necessària per formalitzar la matrícula en el
moment oportú).

•
•
•

Del 21 al 28 de juny, MATRÍCULA INFANTIL.
Del 24 al 30 de juny, MATRÍCULA PRIMÀRIA
Del 24 de juny al 02 de juliol, MATRÍCULA SECUNDÀRIA.

BAREM D’ADMISSIÓ
RESUM CRITERIS PRIORITARIS
•

Existència de germans matriculats al centre o pares o tutors legals que hi treballin
a) Primer germà al centre
b) Per cada un dels germans següents

5,5 punts
4 punts

c) Pel pare, o mare, o tutor legal que treballi al centre

5,5 punts

d) En cas que els dos pares o tutors legals treballin al centre

9,5 punts

•

Proximitat del domicili de l’alumne o del lloc de treball d’algun dels seus pares o tutors
legals:
- Situat dins la zona d’influència del centre sol·licitat (màxim 5,5 punts)
a) domicili de l’alumne o, alternativament, lloc de treball d’algun dels
2 punts
pares o tutors legals o del mateix alumne (si aquest té l’edat legal de
treballar)
b) per un any complet de residència continuada i ininterrompuda, o un
2 punt
any complet de feina continuat i ininterromput
c) per dos o més anys de residència continuada i ininterrompuda, o per
dos o més anys de feina continuada i ininterrompuda
1,5 punts
Els subapartats a), b) i c) són acumulables

- Situat dins una zona limítrofa al centre sol·licitat (màxim 2,75 punts)
a) domicili de l’alumne o, alternativament, lloc de treball d’algun dels
pares o tutors legals
b) per un any complet de residència continuada i ininterrompuda, o un
any complet de feina continuat i ininterromput
c) per dos o més anys de residència continuada i ininterrompuda, o per
dos o més anys de feina continuada i ininterrompuda
Els subapartats a), b) i c) són acumulables
- Per a la resta dels domicilis
• Renda familiar anual de la unitat familiar corresponent a l’exercici 2019:
a) Renda familiar anual igual o inferior al salari mínim interprofessional
b) Renda familiar anual superior al salari mínim i inferior o igual al doble del
salari mínim interprofessional
c) Renda familiar anual superior al doble del salari mínim i inferior o igual
al triple del salari mínim interprofessional
d) Renda familiar anual superior al triple del salari mínim interprofessional
•

Pertinença a família nombrosa
a) família nombrosa especial
b) família nombrosa general

1 punt
1 punt

0,75 punts
0 punts
1,5 punts
1 punt
0,5 punts
0 punts
2 punts
1 punt

• Concurrència de discapacitat en l’alumne o en algun dels pares o tutors legals
o en algun germà (màxim 2 punts)

•

a) en l’alumne

1 punt

b) en algun dels pares, tutors legals o algun dels germans

1 punt

Concurrència en l’alumne d’una malaltia crònica (1 punt)
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MISSIÓ, VISIÓ I VALORS
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La MISSIÓ del col·legi Arcàngel Sant Rafel és educar i formar els seus alumnes des
d'una visió humanista cristiana, i fer que l’ensenyança sigui un diàleg entre la fe, la
cultura i la vida en un clima configurat per la vivència cristiana.
ASR ha d'educar i formar les dimensions espirituals, intel·lectuals, afectives,
cognitives i socials dels seus alumnes per tal d’assolir una formació sòlida.
Aquesta missió inclou el compromís i l'esforç per part de la direcció i de tot el
personal de formar-se i millorar contínuament per fer realitat aquesta missió.

VISIÓ del col·legi Arcàngel Sant Rafel.
Vol ser un centre educatiu cristià de referència per la qualitat de l’educació integral
dels alumnes, el clima familiar i l’organització; tot plegat es concreta en:
•
•
•
•
•
•

Assolir un bon nivell de competència acadèmica, hàbits d’estudi, disciplina
i motivació per a la feina ben feta
El conreu dels valors humans i l’obertura a l’experiència cristiana
La convivència, el treball en equip, la disciplina i l’organització, en un clima
adient per a l’aprenentatge
El foment de la competència de les llengües pròpies i de l’anglès
La implantació d’innovació educativa en els continguts, metodologies i
organització.
Assolir una comunitat educativa (famílies, alumnes, personal docent i
personal auxiliar) compromesa amb la missió i valors de ASR.

La cultura organitzativa de ASR, el clima de les relacions i el comportament dels
membres de la comunitat educativa estan conformats pels següents VALORS FINALS:
•
•
•
•

La convicció que la persona val més pel seu ser autèntic que per la seva
riquesa material.
El respecte a totes les persones, qualssevol siguin les seves idees i accions.
La solidaritat i, més radicalment, la fraternitat amb totes elles, intentant veureles com a filles de Déu i germanes en Crist.
La pau, les relacions humanes i humanitzadores entre tots els homes i les
dones i els pobles; amb un esperit obert, dialogant, flexible i allunyat de tota
forma de violència.

ASR, per fer realitat la missió, en la gestió i actuació diària, es guia pels
VALORS INSTRUMENTALS:
•
•
•

següents

La responsabilitat personal, el sentit del deure, l'assumpció del treball com a
enriquiment de la pròpia persona i com a ineludible aportació a la societat.
El sentit de la justícia i el compromís en el servei a la comunitat humana.
La llibertat personal; el respecte a la llibertat dels altres; la inquietud i el
rebuig davant tota restricció, manipulació i opressió de la llibertat dels
individus, dels grups i dels pobles.

•
•

La visió positiva de la persona i de l'esdeveniment humà; tot motivant sempre
l'esperança i l’alegria.
El diàleg, l'acollida, l'autenticitat, la responsabilitat, la coherència,
l'autoestima, la senzillesa, el respecte, la tolerància, la comprensió, l'esperit
de servei i la generositat.

