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PREINSCRIPCIÓ 2020-2021 
QUÈ HAIG DE FER? 

 
A partir de l’11 de maig de 2020 

Preparo la documentació necessària, escanejada o fotografiada: 
- Llibre de família, o altres documents relatius a la filiació. 
- DNI del sol·licitant (pare, mare o tutor legal). Si el sol·licitant és estranger, 

targeta de residència, NIE o passaport. 
- DNI de l’alumne, si en té. 

 

Per a justificar la puntuació del barem 
- Certificat o volant de convivència de l’alumne/a, només si l’adreça del 

domicili al·legat no coincideix amb la del DNI, NIE o no té NIE. 
- Certificat o targeta acreditativa de discapacitat de la persona que n’al·lega la 

condició, si és el cas. 
- Acreditació de beneficiari de la renda garantida de ciutadania, si s’escau. 
- Document acreditatiu de ser beneficiari d'una pensió d'incapacitat permanent 

de grau total 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, si és el cas. 

- Títol de família nombrosa o monoparental vigent, si s’escau. 
 

Barem 
Criteri Punts 
1. Germans escolaritzats al centre 40 

2. Proximitat del domicili  
    o del lloc de treball 

30 
20 

3. Perceptors de la renda mínima de ciutadania 10 
4. Discapacitat superior al 33% (alumne/a, pare o mare, germà o germana) 10 
5. Família nombrosa o monoparental 15 
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A partir del 13 de maig de 2020  

PRESENTO LA SOL·LICITUD 

Opció 1: A través de l’aplicació* del Departament d’Educació 
*Trobareu el link directe al nostre web quan el Departament d’Educació l’activi 

1. Omplo les dades i en finalitzar, guardo al meu dispositiu el resguard de presentació 

que es genera. 

2. Envio el resguard i la resta de documentació al correu-e de l’escola: ceip-

lasardana@xtec.cat 

3. Espero la confirmació de recepció per part de l’escola. Nosaltres us respondrem el 

vostre missatge indicant que ho hem rebut tot correctament. Aquest correu serà el 

vostre justificant de preinscripció. 

 

Opció 2: Amb imprès de sol·licitud  

1. Accedeixo a l’imprès de sol·licitud. El puc omplir directament des del meu dispositiu 

i descarregar/imprimir la còpia per signar-la però també puc imprimir-lo i omplir-lo a 

mà per després signar-lo.  
*Si teniu certificat digital (IdCAT o assimilat), podeu signar el document digitalment i no cal imprimir-lo. 

2. Escanejo o fotografio la sol·licitud i l’envio, junt amb la resta de documents al 

correu-e de l’escola: ceip-lasardana@xtec.cat  

 

 
 

 
 
 
 
  

RECOMANADA 

En aquesta 
fase,  

N O  HAURÀS  D E  V EN I R  
A L’ESCOLA 

PER RES!! 

 
PROTEGINT-TE

, 

ENS PROTEGE
IXES!! 
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A partir del 19 de maig de 2020 
 

Ex c epc i o nalm e nt   
 
Opció presencial: Aquesta és una opció EXCEPCIONAL i 
EXTRAORDINÀRIA només per a aquells sol·licitants que NO DISPOSIN 
DE CAP MITJÀ per poder formalitzar la sol·licitud de manera telemàtica. 

 
1. A partir del dia 13 de maig de 2020, cal demanar cita prèvia, com? 

a. a través de l’eina de gestió de cita prèvia del Departament d’Educació 
b. Consulta les franges disponibles i apuntat: Reserva la teva cita 
c. Trucant per telèfon al 689 35 14 76 (de dilluns a divendres de 9h a 13h i de 15h a 17h) 

 

2. Si has de fer el tràmit de manera presencial, R E COR DA : 

! Només pot venir UNA ÚNICA PERSONA, no acompanyada i sense menors. 
! Cal portar la sol·licitud emplenada de casa. 
! Cal portar la documentació per poder-la fotocopiar i escanejar. 
! Heu de portar el vostre propi bolígraf. 
! NO es podrà accedir al centre sense mascareta i/o guants. 
! Si formeu part dels grups de persones d’especial vulnerabilitat (diabetes, 

patologies cardiovasculars, patologies respiratòries, càncer…), 
presenteu símptomes, heu estat confinats, esteu embarassades…, 
haureu d’autoritzar a una altra persona per a la realització del tràmit. 
Aquí podeu descarregar un model d’autorització (word | pdf). 

 


