
INFORMACIÓ PER LA PREINSCRIPCIÓ 

 

 ESCOLA SANT MIQUEL DEL CROS  codi de centre: 

08039598 

 

 Dates de preinscripció: del 15 al 24 de març inclòs (web del Departament 

amb el calendari complet amb dates de publicacions, reclamacions i llistes 

d'espera) 

 No s'ha de lliurar documentació a cap centre educatiu 

 Hi ha dues maneres de fer la sol·licitud: (important només fer-la una sola 

vegada) 

 Electrònica: cal identificació digital 

Mitjançant certificat digital, com DNI electrònic, Cl@ve, idCat, etc... Si no es disposa de 

cap certificat, us en podeu generar un de forma fàcil, l'idCat Mòbil. 

 Suport informàtic: sense identificació digital 

Caldrà identificar l'alumne/a amb el seu núm. d'Identificació d'alumne i omplir el 

formulari, a l'enviar-ho es farà l'intercanvi de dades amb les administracions implicades 

i adjuntar escanejada o fotografiada la documentació d'identificació i filiació (DNI, llibre 

de família, etc...) juntament amb la que al·legueu a efectes de barems i que no s'hagi 

pogut validar. 

Vídeo explicatiu del Departament de com fer la preinscripció 

 DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR: 

 Llibre de família o altres documents relatius a la 

filiació. Quan l'alumne estigui en situació d’acolliment, el 

document que cal aportar és la resolució d’acolliment del 

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 

 DNI del pare, la mare o el tutor o la tutora de l’alumne. Si el 

sol·licitant és estranger, necessitarà la targeta de residència on 

consta el NIE o el passaport, i si és estranger d’un país membre 

de la Unió Europea li caldrà adjuntar el document d’identitat 

del país d’origen. 

Vídeo de com digitalitzar els documents 

 CRITERIS D'ASSIGNACIÓ DE PLACES (web del Departament) 

Els criteris de prioritat generals són els següents: 

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fpreinscripcio.gencat.cat%2Fca%2Festudis%2Finfantil-3-6%2Finformat%2Fcalendari%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH3X2GyEd9neXheh8JnAw7DlhUYUQ
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fpreinscripcio.gencat.cat%2Fca%2Festudis%2Finfantil-3-6%2Finformat%2Fcalendari%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH3X2GyEd9neXheh8JnAw7DlhUYUQ
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fpreinscripcio.gencat.cat%2Fca%2Festudis%2Finfantil-3-6%2Finformat%2Fcalendari%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH3X2GyEd9neXheh8JnAw7DlhUYUQ
https://www.youtube.com/watch?v=7Jz8gYBFCFM
https://www.youtube.com/watch?v=0l6JyatO37E
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fpreinscripcio.gencat.cat%2Fca%2Festudis%2Finfantil-3-6%2Finformat%2Fcriteris-assignacio%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGIj7rKCTEofFmaWINE0SU6iO4FTQ


1. Si el fill o filla que opta a la plaça té germans o germanes que ja estan 

estudiant al centre sol·licitat, o si el pare, la mare o el tutor o la tutora 

legal hi treballen, s'obtenen 40 punts. Aquest és el criteri que suma més 

puntuació en el barem de cada infant. Si l'infant està en situació d'acolliment 

familiar i els fills o les filles de la família acollidora estan escolaritzats en el 

centre, o el pare o mare hi treballa, també obté aquesta puntuació. 

2. Proximitat geogràfica del domicili habitual o del lloc de treball del pare o 

la mare a l'escola. Cada centre té una zona educativa per poder establir el 

criteri de proximitat, i això permet sumar puntuacions diferents segons les 

circumstàncies: 

Quan el domicili habitual de la família es troba dins la zona educativa del centre 

escolar que es demana en primer lloc, se sumen 30 punts. 

Quan la ubicació del lloc de feina del pare, la mare, el tutor o la tutora està dins la zona 

educativa del centre triat en primer lloc, se sumen 20 punts. 

A la ciutat de Barcelona, quan el domicili està situat en el mateix districte municipal 

que el centre escollit en primer lloc, però fora de la zona educativa del centre, se 

sumen 15 punts. 

Quan el domicili familiar es troba dins del mateix municipi, però no dins de la zona 

educativa del centre que s'ha triat en primer lloc, se sumen 10 punts. Podeu consultar 

quina és la zona educativa de cada centre al seu web abans de fer la sol·licitud de 

preinscripció. Cal tenir en compte que, dins del criteri de proximitat geogràfica, les 

puntuacions no se sumen entre si. Això vol dir que si el lloc de feina del pare o la mare 

està dins la zona educativa i el domicili habitual dins el mateix municipi, però no dins la 

zona educativa del centre, les dues puntuacions no es podran sumar. 

3. Si la família percep la renda garantida de ciutadania, se sumen 10 punts. És 

quan un membre de la unitat familiar rep l'ajut de la renda garantida de 

ciutadania. 

4. Si algun membre de la família té una discapacitat, se sumen 10 punts. Quan el 

mateix infant, el pare o la mare, o bé algun germà o germana té una 

discapacitat igual o superior al 33 %. 

 

De criteri complementari, només n'hi ha un: 

Família monoparental o nombrosa. Se sumen 15 punts addicionals. Quan l'infant 

forma part d'una família monoparental o bé d'una família nombrosa sumarà 15 punts 

addicionals, que li serviran per desempatar. 

 


