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Benvolgudes famílies, 

 

Tota la informació referent al procés de preinscripció i matriculació pel curs 2020-2021 el 

podeu trobar a la pàgina del Departament d’Ensenyament:   

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/informacio-general/ 

 

Aquí també trobareu el model formulari de sol·licitud i l’ordre del DOGC que estableix tot 

el procediment amb els terminis, normativa i puntuacions. 

 

Aquesta informació, juntament amb els documents necessaris per fer la preinscripció dels 

vostres fills/es, la trobareu penjada al web del nostre centre, des d’on us podreu 

descarregar tot. Si teniu qualsevol dificultat o dubte podeu trucar directament a l’escola. 

El formulari de sol·licitud també us el podem facilitar des de la consergeria del centre. 

 

En relació al mapa escolar, no hi ha canvis i es mantindrà la distribució en dues  zones. 

L’ajuntament ha actualitzat l’accés a la consulta d’aquestes zones en funció de les adreces 

dels domicilis. Per accedir a aquesta informació podeu consultar-la en els centres, a 

l’ajuntament i en els links següents : 

https://www.santcugat.cat/web/preinscripcio-2020-2021 

 

 

L’Equip Directiu 
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CENTRES DE TITULARITAT PÚBLICA DE SANT CUGAT DEL VALLÈS 
 

CODI 
CENTRE 

NOM CENTRE ADREÇA CENTRE E-MAIL TELÈFON CENTRE 
TIPUS 

D’ENSENYAMENT 

08034692 Escola Catalunya Ctra. de St.Cugat al Papiol, s/n a8034692@xtec.cat 93 589 82 03 EINF, EPRI 

08064118 Escola Ciutat d’Alba C/Pere Ferrer, 5 a08064118@xtec.cat 93 529 83 58 EINF, EPRI 

08041234 Escola Collserol2a C/Abat Biure, 44 a08041234@xtec.cat 93 589 84 78 EINF, EPRI 

08059871 Escola Gerbert d’Orlhac C/Josep Vicenç Foix, 34 a08059871@xtec.cat 93 583 67 13 EINF, EPRI 

08026087 Escola Jaume Ferran i Clua C/Brollador, s/n a8026087@xtec.cat 93 589 66 62 EINF, EPRI 

08038260 Escola Joan Maragall Ptge. de la Creu, 1-5 a08038260@xtec.cat 93 589 85 86 EINF, EPRI 

08025824 Escola La Floresta  Camí can Pagan, s/n a8025824@xtec.cat 93 589 86 77 EINF, EPRI 

08062641 Escola L’Olivera Pg. Mare de la Font, 2-10 a08062641@xtec.cat 93 674.27.26 EINF, EPRI 

08025927 Escola Pi d’en Xandri C/Santa Teresa, 61 a8025927@xtec.cat 93 589 42 01 EINF, EPRI 

08026026 Escola Pins del Vallès Av. Volpelleres, 51 a8026026@xtec.cat 93 589 78 12 EINF, EPRI 

08061178 Escola Turó de Can Mates C/Josep Irla, 50 a08061178@xtec.cat 93 590.02.03 EINF, EPRI 

08075268 Escola La Mirada Avda. De la Clota, 3 a8075268@xtec.cat 93 707.67.70 EINF, EPRI 

      

08046670 IES Angeleta Ferrer i Sensat C/ Granollers, 43 a8046670@xtec.cat 93 589 38 82 ESO, BATX 

08031873 IES Arnau Cadell Av. Villadelprat, s/n a8031873@xtec.cat 93 674 72 66 ESO, BATX 

08046694 IES del CAR Camí Vullpalleres, s/n a8046694@xtec.cat 93 675 39 50 ESO, BATX, CFP 

08054873 IES Joaquima Pla i Farreras Av. Ragull, s/n a8054873@xtec.cat 93 587 94 39 ESO, BATX 

08031861 IES Leonardo da Vinci  Ctra. de Rubí s/n (Ap.C. 238) a8031861@xtec.cat 93 674 67 08 ESO, BATX, CFP 



 
 
 

PREINSCRIPCIÓ 2020-21 
CRITERIS DE PRIORITAT I BÀREMS D’ADMISSIÓ 

 

CRITERIS GENERALS 

 

 Si hi ha germans/es matriculats al centre o el pare, mare, tutor legal hi treballa: 
40 punts. 
 

 Per la proximitat del domicili o del lloc de treball al centre en primer lloc (només 
una opció):  

 
- Domicili habitual a l’àrea de proximitat del centre: 30 punts. 
- Lloc de treball a l’àrea de proximitat del centre: 20 punts. 
- Domicili al mateix municipi del centre: 10 punts. 

 

 Si el pare, mare o tutor legal reben l’ajut de la renda garantida de ciutadania:  
10 punts. 
 

 Per la discapacitat igual o superior al 33% de l’alumne o d’un familiar de primer 
grau: 10 punts. 

 

 
CRITERIS COMPLEMENTARIS 

 

 

 Pel fet de formar part d’una família nombrosa o monoparental: 15 punts. 
 

 
CRITERIS ESPECÍFICS 

 

 

 Tenen preferència els alumnes que procedeixen de centres i ensenyaments 
adscrits. 
 

 



PREINSCRIPCIÓ CURS 2020-21 EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA 

PERÍODE DE PREINSCRIPCIÓ 
 
Del 23 de març al 1 d’abril (ambdós inclosos). 
 

HORARI D’ENTREGA DE SOL·LICITUDS 
De 9’00 a 12’30 h. i de 15’00 a 16’00 h., de dilluns a 

divendres en el centre escollit en primera opció. 

CRITERIS D’ADMISSIÓ 

L’adjudicació de places es farà tenint en compte els 
barems d’admissió publicats pel Departament 

d’Educació, que estaran exposats al tauló d’anuncis 
de l’escola. 

HORARI D’ESCOLA 

Horari lectiu: de dilluns a divendres de 9’00 a 12’30h 
i de 15’00 a 16’30 h. 

Horari no lectiu: Menjador de 12’30 a 15’00 h. 
Extraescolars: matí a partir de les 7’30 h. i tarda fins 

a les 18’00 h. 

 

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A LA PREINSCRIPCIÓ 

La sol·licitud, que serà ÚNICA, es presentarà al centre demanat en primer lloc (el formulari de sol·licitud 
es recull en els centres de primària o es baixa des d’internet). 

Original i fotocòpia del llibre de família. 

Original i fotocòpia del DNI de la mare o el pare o els tutors; en cas que aquests siguin estrangers, el NIE.  

L’adreça del DNI dels pares (almenys un) ha de coincidir amb la que figura en el full de preinscripció. Si no 
és així cal portar document que acrediti la renovació del DNI i/o un certificat de convivència expedit per 
l’ajuntament, on s’acrediti el domicili. 

Original i fotocòpia de la Targeta Sanitària Individual (TIS) o similar de l’alumne/a que es vol matricular. 

Original i fotocòpia del carnet de vacunacions on figurin les dosis de les vacunes rebudes amb les dates 
corresponents. En el cas de no estar vacunat per contraindicació mèdica o altres circumstàncies s’ha de 
presentar certificat mèdic oficial que ho justifiqui. 

Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental en vigència, si cal. 

Fotocòpia del full de liquidació de l’impost sobre la renda o altre document acreditatiu d’ingressos, només 
en els casos necessaris. 

Certificació de qualsevol acreditació que es faci constar en el formulari de sol·licitud (per ex. discapacitat 
igual o superior al 33%). 

2 fotografies mida carnet. 
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CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ CURS 2020-21: 
SEGON CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA OBLIGATÒRIA 

Publicació de places vacants 18 de març 

Període de preinscripció (presentació de les sol·licituds) 
23 de març - 1 d’abril 

(ambdós inclosos) 

Publicació de les llistes amb puntuació provisional 22 d’abril 

Reclamacions Del 23 al 29 d’abril 

Publicació de les llistes amb puntuacions definitives un cop resoltes les 
reclamacions 

4 de maig 

Sorteig per a determinar el desempat (si escau) 
5 de maig   

a les 11 h als serveis centrals 
del Departament d'Educació 

Publicació de la llista ordenada definitiva 8 de maig 

Publicació de les llistes d’alumnat admès i (si escau) llistes d’espera 9 de juny 

Període de matriculació 
Del 16 al 22 de juny 

(ambdós inclosos) 

 


