
Publicació de les llistes i reclamacions (pendent )

 
 
Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional 
 
 
 
Presentació de reclamacions 

 
 
Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les re-
clamacions  
 
Sorteig per resoldre els casos d’empat en l’ordenació de 
sol·licituds  
 

Llista ordenada definitiva 
 
Publicació de les llistes d’admesos i llista d’espera 

 MATRÍCULA pendent de concretar 

 

ORDINÀRIA 1r d’ESO:  
 
 

Alumnes preinscrits amb plaça assignada a 2n, 3r i 4t d'ESO:  

 

 

Els alumnes que no formalitzen la matrícula en el període es-
tablert es considera que renuncien a la plaça adjudicada. 
 

 

 

Avinguda Verge de Montserrat, s/n  
08440 - CARDEDEU 
Telèfon: 93 844 47 40  
E-mail: institutraspall@xtec.cat 
https:\\www.raspall.cat       

 Les preinscripcions es formalitzaran telemàticament del 13 al 
22 de maig ambdós inclosos.  

 Es podrà fer presencial amb cita prèvia del 19 al 22  de 9:00 a 
13:30 

 El tràmit es podrà fer tot online, a través del 
portal preinscripcio.gencat.cat. S’elimina la necessitat de 
presentar la sol·licitud i la documentació en paper al centre, i 
queda substituïda per utilitzar  el formulari telemàtic i enviar 
la documentació necessària -escanejada o fotografiada- 
mitjançant un correu a institutraspall@xtec.cat o 
al whatsapp  661463299 (l’Institut Arquitecte Manuel Raspall 
té el codi 08036391).  

 

Avinguda Verge de Montserrat, s/n  
08440 - CARDEDEU 
Telèfon: 93 844 47 40  

 

PREINSCRIPCIÓ  ESO CURS 2020-2021 

mailto:a8036391@xtec.cat
http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/
mailto:institutraspall@xtec.cat


Documentació que cal enviar o presentar 

En tots els casos 

 Fotocòpia del llibre de família (fulls on figuren els pares i el 
fill/a) o altres documents de filiació. 

 Fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o 
tutor/a legal o targeta de residència on consta el NIE si es 
tracta de persones estrangeres. 

 Fotocòpia del DNI de l’alumne/a. En el cas d’alumnat 
estranger, targeta de residència on consta el NIE i PASSAPORT. 

 Fotocòpia de la TIS (Targeta d’identificació sanitària)  de 
l’alumne/a. 

A efectes de baremació 

 Per a l'ESO, tenen preferència els alumnes que procedeixen 
de centres i ensenyaments adscrits al centre sol·licitat: Cardedeu i 
Cànoves. No cal presentar cap document acreditatiu. 

 Quan el domicili familiar que s’al·lega no coincideix amb el del DNI 
o NIE de la persona sol·licitant, cal certificat o volant municipal de 
convivència de l’alumne/a on hi ha de constar que conviu amb la 
persona sol·licitant. En el moment de la matrícula s’ha de tenir el 
DNI amb l’adreça correcta. 

 El domicili del lloc de treball s’acreditarà mitjançant l’aportació 
d’una còpia del contracte laboral o d’un certificat emès a l’efecte 
per l’empresa. En el cas d’autònoms s’acreditarà amb còpia del 
formulari de la declaració censal d’alta en el cens d’obligats 
tributaris (model 036). 

 Documentació acreditativa de ser beneficiari de la prestació 
econòmica de renda mínima d'inserció. 

 Fotocòpia del certificat de disminució (igual o superior al 33%) de 
l’alumne/a, pare, mare, tutor/a o germans. 

 Carnet de família nombrosa o monoparental vigent. 

 

Barem de puntuació  

Condició legal de família nombrosa o monoparental.. 15 
punts 
 
 

En cas que la demanda de places sigui superior 
a la oferta, les sol·licituds s’ordenaran pel crite-
ris generals i, després, pels criteris comple-
mentaris. Les situacions d’empat en l’ordena-
ció, un cop aplicats els criteris, es resoldran 
mitjançant sorteig públic. 
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Existència de germans matriculats en el centre, o pares  
o tutors legals que hi treballin…………………............…...…... 40 punts 
 
Domicili familiar ……...…..………...............…….…………….……..30 punts 
 
Lloc de treball a Cardedeu…...............…..…………………….…..20 punts 
 
Unitat familiar beneficiària de renda mínima d’inserció... 10 punts 
 
Discapacitat igual o superior al 33 % de l’alumne/a,  
pare, mare o germans ………………..............………….……….....10 punts 
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Per a l'educació primària i l'ESO, tenen preferència els 
alumnes que procedeixen de centres i ensenyaments 
adscrits al centre sol·licitat. C
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