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CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ CURS 2020-2021 
 

 

 

FASES DE LA PREINSCRIPCIÓ DATES 

Publicació de l’oferta inicial 8 de maig 

Presentació de sol·licituds en suport 
informàtic.  

del 13 al 22 de maig 

Presentació de sol·licituds presencialment 
amb cita prèvia al telèfon o whatsapp:   
                       622 647 926 

Del 19 al 22 de maig de 
9:00 a 13:00h. 

Presentació de documentació  Fins el 25 de maig  

Llista de sol·licituds amb la puntuació 
provisional 

29 de maig 

Presentació de reclamacions Del 2 al 5 de juny 

Llista de sol·licituds amb puntuació un cop 
resoltes les reclamacions 

9 de juny 

Sorteig del número de desempat 9 de juny a les 11:00h 

Llista ordenada definitiva 11 de juny 

Ampliació de petició de centres per a 
sol·licituds que no han obtingut cap 
assignació (assignació d’ofici) 

Del 26 al 29 de juny 

Oferta final de places escolars 6 de juliol 

Llista d’alumnes admesos i llista d’espera 7 de juliol 

Període de matrícula Del 13 al 17 de juliol 
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PREINSCRIPCIÓ TELEMÀTICA: 

COM FER-LA I COM TRAMETRE LA DOCUMENTACIÓ 

 

 Omplir el full de preinscripció amb un ordinador, una tauleta tàctil o  telèfon mòbil) 

 Una vegada enviades les dades s’obté un resguard. Aquest resguard s’ha d’enviar per 

correu electrònic al centre demanat en primera opció. Juntament amb el resguard de la 

sol·licitud de preinscripció cal presentar la documentació escanejada o fotografiada.  

Si el centre de primera opció és l’escola Elvira Cuyàs, caldrà enviar el resguard amb la 

resta de documentació a l’email escolaelviracuyas@xtec.cat  

A l’ASSUMPTE del correu posar: Cognoms i nom del nen o nena i el curs sol·licitat.  

 IMPORTANT: Per els  alumnes que demanen plaça a P-3 no cal omplir l’espai de 

l’identificador de l’alumne o alumna. 

 

PREINSCRIPCIÓ PRESENCIAL (per a casos excepcionals) 

 De manera excepcional si no la podeu fer telemàtica haureu de demanar cita prèvia al 

telèfon 622647926.  

 Omplir el full de preinscripció per presentar presencialment.  

 Portar les fotocòpies de la documentació 

 Portar mascareta, guants i bolígraf 
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DOCUMENTS QUE S’HAN DE PRESENTAR EN TOTS ELS CASOS 

 

 Resguard en PDF del formulari de preinscripció fet telemàticament  

 Llibre de família escanejat o fotografiat (totes les pàgines) 

 DNI del pare i mare o tutors legals o la targeta de residència on consta el NIE escanejats 

o fotografiats (pel davant i pel darrera) 

 Targeta sanitària de l’alumne/a (TSI) escanejada o fotografiada 

 Carnet de vacunacions escanejat o fotografiat 

 1 fotografia de l’alumne/a, mida carnet 

 

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DELS DIFERENTS CRITERIS DE BAREMACIÓ, NOMÉS 
S’HA DE PRESENTAR SI S’AL·LEGUEN: 

 Documentació acreditativa de ser beneficiari/ària de la renda garantida de ciutadania. 

 Quan el domicili familiar que s’al·lega no coincideix amb el del DNI o NIE, certificat o 
volant municipal de convivència de l’alumne o alumna on ha de constar que conviu 
amb la persona sol·licitant i resguard de la renovació del DNI. 

 Proximitat del lloc de treball de la persona sol·licitant: Còpia del contracte laboral o 
d’un certificat emès a l’efecte per l’empresa. 

 Original i fotocòpia del certificat de disminució de la persona que al·legui aquesta 
condició (igual o superior al 33%) 

 Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent. 
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PREINSCRIPCIÓ: PROCÉS DE BAREMACIÓ CURS 2010-2021 

 

 

 

Criteris complementaris 

Condició legal de família nombrosa o 
monoparental 

15 punts 

 

 
 

Criteris generals 

Germans al mateix centre o centre adscrit 40 punts 

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

 Domicili dins la zona d'influència 30 punts 

 Treball del pare/mare dins la zona 

d'influència 
20 punts 

 Domicili en el municipi però no a la 

zona d'influència 
10 punts 

Discapacitat acreditada igual o superior al 
33% del pare/mare/germans o alumne/a 

10 punts 

Beneficiari de la renda garantida de 
ciutadania 

10 punts 
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