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PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ ESCOLA MUNICIPAL DE 
DANSA CURS 2022-2023 
 
Aprovat per decret d’alcaldia en data 25/03/2022 
 
ESCOLA MUNICIPAL DE DANSA DE CASTELLDEFELS 
 
Avinguda 300, 25  
Telèfon: 93 634 20 33 
escoladansa@castelldefels.org 
www.dansacastelldefels.org 
 
QUI  ES POT PREINSCRIURE I  MATRICULAR A L’ESCOLA MUNICIPAL 
DE DANSA DE CASTELLDEFELS? 
 

 Alumnat d’entre 1 i 3 anys acompanyats de pare/mare/tutor/tutora (grup 
de Dansa en família) 

 Tot l’alumnat nascut des de l’any 2018 (de 4 anys en endavant) 

 L'alumnat de 9 anys en endavant haurà de fer una classe de prova de 
nivell en els dies marcats al calendari amb la finalitat de que li sigui 
assignat el grup més adient. 
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CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ 
 

Confirmació plaça alumnat 
de l'escola 
 De l’1 al 8 d’abril 

On line 
 

Publicació de places lliures 
 3 de maig On line  

Preinscripció nou 
alumnat 
 

Del 3 al 10 de 
maig On line 

Proves de nivell (alumnes 
de 9 anys en endavant) 11 o 12 de maig Escola de Dansa 

Publicació de llistes amb 
puntuació 
 13 de maig On line 

Termini de reclamacions 
 17 de maig On line 

Publicació de llistes amb 
resolució 
 19 de maig On line 

Sorteig de places 20 de maig On line 

Publicació de llistes   20 de maig On line 

Matriculació nou alumnat 
Del 23 al 31 de 
maig On line 
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1. PREINSCRIPCIÓ 

 
El procés de preinscripció s’inicia amb la sol·licitud i finalitza amb la publicació 
de les llistes de l’alumnat  admès. 
  
 
CRITERIS D’ADMISSIÓ I PUNTUACIÓ 
 

GERMANS/ES ESCOLARITZATS  40 

PARES/MARES-FILLS/ES ESCOLARITZATS  40 

DOMICILI A CASTELLDEFELS  30 

LLOC DE TREBALL  A CASTELLDEFELS 

(alumne/pare/mare) * 20 

DISCAPACITAT (alumne/a pare/mare/germans igual o 

superior al 33% * 10 

FAMÍLIA NOMBROSA O MONOPARENTAL * 15 

*S' ha d’adjuntar la documentació necessària en el 

moment de formalitzar la preinscripció. 
** En cas de presentar domicili i lloc de treball, es valorarà 
només un, el que tingui més puntuació. 

 
La preinscripció es farà prioritàriament on line. En cas de no disposar de 
mitjans per fer el tràmit telemàtic es podria fer de manera presencial demanant 
cita prèvia a l’enllaç següent o bé al telèfon: 936342033 
 
https://citaprevia.ubintia.com/castelldefels/?idioma=ca_ES&id_oficina_sele=5%
20-%20nbb#nbb 
 
 
PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ DE LA PLAÇA 
 
Primer s’aplicaran els criteris de puntuació. En cas d’empat a les classes  on hi 
hagi més demanda que oferta es farà un sorteig amb l’assignació informàtica 
d’un número aleatori. 
 

2. MATRÍCULACIÓ 
 
La matrícula de l’alumnat que obtingui plaça es formalitzarà on line. En cas de 
no disposar de mitjans per fer el tràmit telemàtic es podria fer de manera 
presencial demanant cita prèvia a l’enllaç següent o bé al telèfon: 936342033.  
 
https://citaprevia.ubintia.com/castelldefels/?idioma=ca_ES&id_oficina_sele=5%
20-%20nbb#nbb 

https://citaprevia.ubintia.com/castelldefels/?idioma=ca_ES&id_oficina_sele=5%20-%20nbb#nbb
https://citaprevia.ubintia.com/castelldefels/?idioma=ca_ES&id_oficina_sele=5%20-%20nbb#nbb
https://citaprevia.ubintia.com/castelldefels/?idioma=ca_ES&id_oficina_sele=5%20-%20nbb#nbb
https://citaprevia.ubintia.com/castelldefels/?idioma=ca_ES&id_oficina_sele=5%20-%20nbb#nbb
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La quota de la matrícula es passarà a l'alumne mitjançant una liquidació que 
haurà de  pagar en la seva entitat bancària. 
 
L’alumnat que no formalitzi la matrícula en el període establert es 
considerarà que renuncia a la plaça adjudicada. Tot i això haurà de 
comunicar a l’Escola Municipal de Dansa la renuncia a la plaça obtinguda. 
 
Un cop acabat el procés de matriculació ordinari, es procedirà a la formalització 
de  la resta de matrícules de les places que quedin disponibles per a nous 
alumnes a l’Escola Municipal de Dansa de Castelldefels al setembre mitjançant 
cita prèvia 
 
RENÚNCIA A LA MATRÍCULA 
 
En cas de renuncia per part de l’alumnat a la plaça obtinguda, un cop ja 
formalitzada la matrícula i començat el curs, no es realitzarà la devolució de les 
quantitats abonades per aquest concepte. 
 

 
PREU PÚBLIC ESCOLA MUNICIPAL DE DANSA (Segons el que 
estableixen les Ordenances Municipals). 
 
 

TIPUS DE SERVEI De  setembre a  
desembre 2022 

Matrícula 45,50 € 

1 classe setmanal 23,00 € 

2 classes setmanals 42,50 € 

3 classes setmanals 55,50 € 

4 classes setmanals 65, 50 € 

5 classes setmanals 73,50 € 

Forfait (6 ó més classes 

setmanals) 

84,50 € 

 
 
 


