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Preinscripció 2021-2022 
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Escola Francesc Macià 

https://preinscripcio.gencat.cat/


La preinscripció aquest any serà telemàtica 
 

Caldrà escanejar o fotografiar tots els documents i tenir-los disponibles al dispositiu amb 
què fareu els tràmits per poder-los adjuntar. 

DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA DOCUMENTACIÓ OPTATIVA A EFECTES DE BAREM 

 Preinscripció: 

 Imprès de sol·licitud 

 DNI del pare/mare 

 Llibre de família  

Matrícula: 

 Original i fotocòpia DNI pare i mare (o tutors) En el 

cas de persones estrangeres  NIE o Passaport.  

 Original i fotocòpia del carnet de vacunes. 

 Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària 

d’identificació) del nen/a. 

 Certificat del centre de procedència del número 

identificador de l’alumne (IDALU). En el cas de 

matriculacions que no siguin alumnes de P3.  

 

 Contracte laboral o certificat d’empresa que acrediti la 

proximitat del lloc de treball del pare/mare. (20 punts – No 

acumulatiu al lloc de residència). 

 Document que acredita que el/la pare/mare és 

beneficiari/a de la prestació econòmica de la renda mínima 

d’inserció. (10 punts) 

 Certificat de discapacitat de l’alumne/pare/mare/germans 

expedit pel Departament d’Acció Social i Ciutadania o 

l’ICAM (Institut Català d’Avaluacions Mèdiques). (10 punts) 

 Acreditació de germans escolaritzats a l’escola. (40 punts)   

 Criteri complementari per a desempat: Carnet vigent de 

família nombrosa o monoparental. (15 punts) 

 

  
*Enguany, en enviar la sol·licitud es programa una consulta actualitzada del padró.  En cas de no poder obtenir les dades cal acreditar la residència ajuntant un certificat de convivència 

de l’alumne on consti el domicili i  l’acreditació que l’alumne conviu, com a mínim, amb el pare i/o mare que presenta la sol·licitud. 



Del 23 de març a l’1 d’abril 
  

Calendari de preinscripció i matriculació 
 Presentació telemàtica de sol·licituds 
 

 Presentació de documentació:    25 i 26 de març 

 

 Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional:     19 d’abril de 2021 

 

 Presentació de reclamacions:   del 20 al 26 d’abril de 2021 

 

 Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions:    30 d’abril de 2021 
 

 Sorteig per resoldre les sol·licituds de preinscripció empatades en punts:    5 de maig de 2021 

 

 Llista ordenada definitiva:    7 de maig de 2021 

 

 Oferta final de places escolars:    4 de juny 2021 
 

 Llista d'alumnes admesos i llista d'espera:     7 de juny de 2021 

 

 Matriculació:  

  
  

del 14 al 18 de juny de 2021 

Matrícula 
 Alumnes preinscrits amb plaça assignada a 

segon cicle d'educació infantil, educació 
primària:  

del 16 al 22 de juny de 2020 
  

del 15 al 24 de març de 2021 


