
Per saber-ne més... 

1r Fer preinscripció 
 

FASE 1 DEL PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ 
Només es pot presentar una sol·licitud de      
preinscripció per alumne o alumna però s'hi       
poden indicar peticions d'admissió en diversos     
centres (10 com a màxim i per ordre de preferència).          
La presentació de més d'una sol·licitud comporta la        
invalidació dels drets de prioritat que puguin       
correspondre.  

Els centres adscrits són els que el Departament        
d'Educació vincula perquè els alumnes que cursen       
determinats ensenyaments en un centre tinguin      
prioritat per accedir a un altre centre si els dos estan           
adscrits. En el nostre cas, només és vàlid per a          
l’alumnat que es matricula a la secundària ESO, en         
aquest cas els instituts adscrits a Dovella són: Zafra,         

Broggi i Espriu. Les llars d’infants no estan adscrites a les escoles. 

Per aplicar el criteri de proximitat al centre es té en compte l'àrea d'influència del            
centre que determinen els ajuntaments afectats i els serveis territorials del           
Departament d'Educació. Si voleu saber si Dovella es troba en la vostra àrea             
d’influència propera al vostre domicili, consulteu: 
https://www.edubcn.cat/ca/alumnat_i_familia/informacio_general_matriculacio/arees
_influencia/que_son 

Servei d’assistència telefònica: s’ha reforçat la centraleta del Consorci d’Educació         
per garantir que en el cas de dubtes, problemes o dificultats en el moment de fer la                 
tramitació telemàtica de la preinscripció, totes les famílies puguin rebre suport          
telefònic trucant al telèfon: 935511000, de 9.00 h a 13.30 h. Aquest servei d’atenció            
telefònica, compta amb el suport del servei de teletraducció,  

● Presentació de sol·licituds en suport informàtic: del 13 al 22 de maig de 2020 Cal              
utilitzar la sol·licitud amb suport informàtic  

http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/20483_preinscripcio_escolar?moda=1 
 

S’hi pot accedir mitjançant un ordinador, una tauleta tàctil o un telèfon mòbil.            
Una vegada enviades les dades s’obté el resguard de la sol·licitud. Aquest            
resguard s’ha d’enviar per correu electrònic a la bústia electrònica oficial del            
centre demanat en primera opció, en el nostre cas ESCOLA DOVELLA           
a8044201@xtec.cat Juntament amb el resguard de la sol·licitud de preinscripció cal           
presentar la documentació escanejada. 

https://www.edubcn.cat/ca/alumnat_i_familia/informacio_general_matriculacio/arees_influencia/que_son
https://www.edubcn.cat/ca/alumnat_i_familia/informacio_general_matriculacio/arees_influencia/que_son
http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/20483_preinscripcio_escolar?moda=1
mailto:a8044201@xtec.cat


 

La documentació escanejada o fotografiada: DNI o NIE del tutor@ legal, DNI O             
NIE de l’alumne si en té, certificat de convivència si no coincideix amb el DNI,               
documents per al·legar punts: (família monoparental o nombrosa, CAD, renda          
mínima...)  
En emplenar la sol·licitud amb suport informàtic trobareu un espai que cal omplir             
amb l'identificador de l'alumne o alumna IDALU. Els nens que es preinscriuen a P3             
o que són nous en el sistema educatiu de Catalunya encara no en tenen; per als                
alumnes matriculats des del curs 2015-2016 en centres educatius de qualsevol           
titularitat és una dada obligatòria que han de facilitar els centres educatius on estan              
escolaritzats o també es pot consultar l'identificador de l'alumne a través del web             
del Departament d'Educació. 

Instruccions per al formulari en suport informàtic: 

1. Per canviar de pantalla cal utilitzar exclusivament els botons "següent" i           
"anterior" de l'aplicació i no els del navegador. 

2. La sol·licitud només es considera presentada quan, després d'omplir tot el           
formulari, s'executa l'opció "enviament" des de l'última pantalla i s’obté el           
resguard de la sol·licitud i aquest s’envia, juntament amb la documentació           
acreditativa escanejada o fotografiada, per correu electrònic a l’adreça         
electrònica oficial del centre demanat en primera opció. 

3. El centre respondrà al correu justificant la recepció de la sol·licitud per a què              
el sol·licitant en tingui constància. 

És obligatori especificar l'adreça electrònica per poder rebre el missatge amb el codi             
de la sol·licitud de preinscripció. També cal marcar en la sol·licitud el tutor o tutora               
que consultarà per Internet els resultats de la preinscripció. Es pot accedir a             
aquestes consultes amb el codi de sol·licitud i el número del DNI, NIE o passaport               
del tutor o tutora que s'ha especificat que farà la consulta. 
 

● Presentació de sol·licituds presencialment del 19 al 22 de maig de 2020. Al 
centre triat en primera opció amb cita prèvia: Al nostre centre ESCOLA 
DOVELLA demanar hora a partir del 13 de maig de 10h a 13h i de 16 a 
19h al número 603545799 o enviar un correu electrònic a l’adreça del 
centre   a8044201@xtec.cat  

● També podeu anar a les oficines de suport a la preinscripció: Aquest 
servei d’atenció ciutadana, funcionarà únicament amb cita prèvia trucant al 
telèfon: 935511000. L’horari d’atenció a les famílies serà de 9.00 h a 13.30 h. 
Sant Martí Institut Rambla Prim: C/ Cristòbal de Moura,223 

 
 
 
 
 

http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/identificador-alumne
mailto:a8044201@xtec.cat


MESURES DE SEGURETAT A LA PREINSCRIPCIÓ PRESENCIAL 
Al centre ha de venir el menor nombre possible de persones a fer les gestions               
(preferiblement, una sola persona);  
Cal recordar que han de portar la documentació per a poder-la escanejar o fotocopiar i, si                
pot ser, la sol·licitud emplenada des de casa. De no ser així convé portar el propi                

bolígraf. 
Recordar la recomanació de portar mascareta i       
guants. 
No han d’acudir al centre les persones de grups         
d'especial vulnerabilitat o en període de      
confinament, o que presentin símptomes; en aquest       
cas, poden autoritzar per escrit a una altra persona         
a portar la sol·licitud i la documentació. 
 

● Presentació de documentació no disponible 
en el moment de la preinscripció fins al 25 de 
maig de 2020 

 
 

FASE 2 DEL PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ 

Avís: Les dates proposades del mes de juny i posteriors són provisionals i             
poden variar en funció de l'evolució de la pandèmia. 

Consulta de resultats. En les dates indicades, els centres publicarem al web les             
diverses llistes de resultats que, d'acord amb la normativa de protecció de dades,             
estaran anonimitzades En aquest sentit, el codi de preinscripció tindrà el format            
PRE20-21XXXXX i els 3 darrers números del codi de la sol·licitud (exemple            
PRE20-21XXXXX323). Pel que fa al nom i cognoms, estarà format per les dues             
primeres inicials del nom, i les del primer i el segon cognom (exemple SuRoPo).              
Podeu consultar els resultats des d'aquesta pàgina:       
http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/obligatoris/consulta-resultats/ 
per fer-ho es necessita: 

a. El codi de la sol·licitud. Quan es pugui fer la consulta rebreu un            
missatge amb aquest codi a l'adreça electrònica que s'ha indicat a la            
sol·licitud (si no rebeu el missatge, mireu el correu brossa). 

b. El número del document d'identificació personal (DNI, NIE o       
passaport) del tutor o tutora que s'ha indicat a la sol·licitud com a             
referent per fer les consultes. 
 

● Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 29 de maig de 2020 En             
aquestes llistes trobareu les sol·licituds de preinscripció ordenades alfabèticament         
amb la informació sobre la puntuació que ha rebut cada sol·licitud en aplicar-hi el           
barem. Si la sol·licitud no s'ha puntuat correctament o hi ha alguna errada en les               
dades es pot presentar una reclamació a la bústia electrònica oficial del centre            
per correu electrònic. El centre respondrà al correu com a justificant de recepció             
de la reclamació. 

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/obligatoris/consulta-resultats/


 
● Presentació de reclamacions: del 2 al 5 de juny de 2020  

 
● Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 9            

de juny de 2020. Un cop resoltes les reclamacions, les llistes es tornen a publicar               
amb la puntuació de cadascuna i el número aleatori assignat a cada         
sol·licitud (serveix per a l'ordenació en cas d'empat a punts a la fase de sorteig). 

 
● Sorteig del número de desempat: 9 de juny de 2020, a les 11 h El sorteig                

públic determina el número a partir del qual s'ordenen les sol·licituds que tenen la              
mateixa puntuació. Aquest número és el que s'ha assignat aleatòriament en el            
moment de presentar la sol·licitud. Els germans que demanen plaça al mateix            
centre, ensenyament i nivell, si ho fan constar a la sol·licitud, se'ls assigna el              
mateix número de desempat. 

 
● Llista ordenada definitiva: 11 de juny de 2020 Les sol·licituds s'ordenen segons            

els criteris de prioritat, la puntuació definitiva i el número de desempat. 
 
● Llista d'alumnes admesos i llista d'espera: 7 de juliol de 2020 Cada centre           

publica la llista d'alumnes admesos al centre i la llista d'alumnes que s'hi han              
preinscrit, però que tenen un altre centre assignat. Si en té també publica la llista               
d'espera. La llista d'espera està formada per totes les sol·licituds que han            
demanat el centre en primera opció o posteriors, sempre que no tinguin            
assignada una petició d'ordre anterior (prioritzada pel sol·licitant). La llista s'ordena           
per ordre de petició, la puntuació definitiva i el número de desempat. Fins al 8 de               
setembre de 2020 si en un centre que té llista d'espera es produeix alguna             
vacant, aquesta s'ha d'oferir als alumnes que han demanat aquell centre en            
primera opció (o posteriors) i no se'ls ha assignat ja un centre demanat amb              
prioritat; qui rebi l'oferta pot matricular-se en el centre o renunciar-hi i, en aquest              
cas, se l'elimina de la llista d'espera i la plaça vacant s'ofereix al següent de la                
llista.  

 

● Ampliació de petició de centres per a les sol·licituds que no han obtingut 
cap assignació (assignació d'ofici): del del 26 al 29 de juny de 2020 

 
 
 

2n i últim no oblidar Confirmar Matrícula!!!!!! 
Alumnes preinscrits amb plaça assignada a segon cicle d'educació infantil, educació 
primària i ESO: del 13 al 17 de juliol de 2020 


