
 

  



Preinscripció per al curs 2020-21 

 

OPCIÓ 1. TELEMÀTICA (DEL 13 AL 22 DE MAIG) 

Aquesta vegada es recomana omplir la sol·licitud, en suport informàtic a 

l’adreça:   http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-

temes/20483_preinscripcio_escolar?moda=1 

Quan hagueu acabat haureu d’enviar, per correu electrònic, el resguard 

de la sol·licitud i la documentació necessària (escanejada o fotografiada) 

a l’escola que heu triat en primer lloc. Des de l’escola us confirmarem que 

hem rebut la vostra documentació.  

 

OPCIÓ 2. PRESENCIAL (DEL 19 AL 22 DE MAIG). 

Pels que no pugueu fer-ho i hagueu de fer el tràmit a l’escola, heu de 

telefonar o enviar un @mail abans perquè us donem cita, (en 

compliment de les normes de seguretat que regeixen aquests dies) 

La preinscripció presencial només es farà del 19 al 22 de maig. 

Us demanem que porteu el vostre bolígraf, ja que no podem compartir 

materials. A més de venir equipats amb mascareta i guants. 

 

Telèfon de contacte:  630348792   

(també ens podem comunicar per Whatsapp) 

@mails: ceipcampselisis@xtec.cat o direccio@escolacampselisis.cat 

 

Recordeu: 

Només es pot presentar una sol·licitud, on cal indicar totes les escoles 

que us interessen, per ordre de preferència.  

Si es presenta més d’un document de sol·licitud es perd el dret del punts 

de baremació que us correspondrien. 

 

En les preinscripcions per a cursos superiors a P3 caldrà que indiqueu el 

número identificador de l’alumne. L’heu de demanar a l’escola actual. 
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És obligatori que escriviu el vostre @mail a la sol·licitud de preinscripció 

 

Documentació obligatòria a presentar per tothom: 

 

Per fer la preinscripció: 

 Original i fotocòpia del DNI del pare, mare o tutor/a sol·licitant. 

 Original i fotocòpia del DNI del nen/a (si en té). 

 Original i fotocòpia del llibre de família. 

 

La següent documentació es necessita per la matrícula, però millor si 

l’entregueu ara: 

 Original i fotocòpia del carnet de vacunacions. 

 Original i Fotocòpia de la Targeta Sanitària Individual (TSI) 

 

Web de referència informativa de la Preinscripció 

http://queestudiar.gencat.cat/ca 

 

  

http://queestudiar.gencat.cat/ca
http://queestudiar.gencat.cat/ca


Barems i documentació 

(Qualsevol criteri no acreditat en el termini de presentació de sol·licituds no es 

considera a efectes de barem.) 

 

Criteris generals: 

 

 Existència de germans escolaritzats al centre o pares que hi treballen: 

40 punts.  (No cal presentar cap documentació justificativa) 

 Proximitat del domicili o del lloc de treball (triar una): 
(S’acredita amb: DNI o volant de convivència pel domicili, contracte de treball pel lloc de 

treball) 

 Domicili dins l’àrea d’influència: 30 punts. 

 Lloc de treball dins l’àrea d’influència: 20 punts. 

 Domicili fora de l’àrea d’influència: 10 punts. 

 Beneficiari de Renda Garantida de Ciutadania: 10 punts.  
(S’acredita amb document justificant de ser beneficiari de la RGC) 

 Discapacitat de l’alumne/a, pare, mare o germans: 10 punts. 
(S’acredita amb targeta acreditativa o certificat de disminució amb grau igual o superior al 

33%) 

 

Criteris complementaris de desempat: 

 

 Família nombrosa o monoparental: 15 punts. 
(S’acredita amb el carnet de família nombrosa o monoparental) 

 

Les sol·licituds s’ordenen segons els criteris generals. En cas d’empat s’apliquen els 

criteris complementaris. Si encara així hi ha empats, s’aplica el número del sorteig. 

La puntuació obtinguda en la primera petició es manté per la resta de peticions. 

 

La falsedat de les dades al·legades comporta la pèrdua dels punts corresponents i  

provoca la pèrdua del dret al lloc escolar aconseguit. 



Matrícula, del 13 al 17 de juliol. 

Desprès d’haver-se publicat el 7 de juliol el llistat d’assignacions, caldrà 

acabar de formalitzar la matrícula, aportant tota la documentació que no 

hagueu entregat a l’escola en la preinscripció.  

Us enviarem un correu, indicant-vos el que falta. 

 

També hi haurà l’opció d’enviar-ho per correu electrònic o fer-ho 

presencialment. Si heu de venir a l’escola se us donarà també cita prèvia.  
 

Si no es formalitza la matrícula en el període establert, es considera que 

renuncien a la plaça adjudicada. 

 

A més us demanarem que signeu la següent documentació interna: 

 Declaració de l’opció de educació en valors o religió. 

 Autorització d’ús d’imatge. 

 Autorització general de sortides. 
 
Haureu de pagar la quota de material de 105 € (totalment o el 1r termini). 
 

I concretarem un dia i hora, per mantenir una entrevista amb vosaltres i 

poder parlar del vostre fill/a. 

 

Dates importants 

 Publicació de l’oferta inicial: 8 de maig 

 Publicació de la llista de sol·licituds baremades: 29 de maig.  

 Reclamació del barem: del 2 al 5 de juny. 

 Publicació de la llista amb barems definitius: 9 de juny. 

 Sorteig del número de desempat: 9 de juny. 

 Publicació de la llista ordenada definitiva: 11 de juny. 

 Publicació de l’oferta definitiva: 6 de juliol. 

 Publicació de les llistes d’admesos i llistes d’espera:  7 de juliol. 

 Període de matricula:  del 13 al 17 de juliol. 


