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PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA 2020-2021 

 

RESOLUCIÓ EDU/576/2020, de 28 de febrer, per la qual s'aproven les normes de preinscripció i 

matrícula d'alumnes als centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els 
diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2020-2021. 

Període de preinscripció:  
El període de presentació de sol·licituds serà: 
 
Presentació de la sol·licitud en suport informàtic: del 13 al 22 de maig. 
Presentació de la  sol·licitud amb cita prèvia: del 19 al 22 de maig. 

 
Es promou l’ús de la sol·licitud en suport informàtic. S’elimina la necessitat de presentar la 

sol·licitud i la documentació en paper al centre, i queda substituïda per l’enviament del 

resguard de la sol·licitud i la documentació necessària, escanejada o fotografiada, 

mitjançant un correu a a8062924@xtec.cat o escjosepguinovart@xtec.cat 

 

Ateses les actuals circumstàncies extraordinàries per la covid-19, es podrà fer de forma 
presencial només amb cita prèvia, entre el 19 i el 22 de maig. Caldrà portar mascaretes 

des de casa, mantenir la distància de seguretat i no es podrà visitar les instal·lacions 

escolars. 

 

 

1. Documentació  identificativa a enviar/presentar: 
  

 Resguard de la sol·licitud o sol·licitud omplerta 

 Original i fotocòpia del llibre de família o altres 
documents relatius a la filiació.  

Si l'alumne/a està en situació d'acolliment, la resolució 
d'acolliment del Departament de Benestar Social i 
Família. 

 Original i fotocòpia del DNI/NIE/PASAPORT de la 
persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a)  

 Certificat de convivència en cas de PASSAPORT o que 
l’adreça que figuri en el DNI no coincideixi amb la del 
full de sol·licitud  o del domicili actual 

 Original i fotocòpia del DNI/NIE/PASAPORT de 
l'alumne ( Han de presentar DNI si el tenen tot i ésser 
menor de 14 anys) 

 En el cas d’alumnes escolaritzats des del curs 2018/19 
que sol·licitin trasllat de centre, és obligatori 
presentar el número d’identificador de l’alumne ID. 
RALC (s’ha de demanar a l’escola actual, o es pot 
consultar per internet a la web del Departament 
d’Educació) Id RALC 

 

 4 fotografies mida DNI 

 Original i fotocòpia de la TIS 
(targeta d’identificació sanitària) 
de l’alumne o alumna. 

 Original i fotocòpia del carnet 
de vacunacions 

 En el període de MATRICULA 
cal presentar el DNI renovat 
amb la nova adreça si no es va 
poder presentar amb la 
sol·licitud de preinscripció 
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2. Criteris generals i documentació acreditativa. 
 

CRITERIS  DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA 

Proximitat del domicili DNI i si es el cas certificat de convivència 

Renda garantida de ciutadania Acreditació de ser beneficiari o beneficiària de la prestació 
econòmica de la renda garantida de ciutadania 

Proximitat del lloc de treball del 
pare, mare, tutor o tutora. 
*Es pot acreditar si l’alumne te 
el domicili fora del municipi*. 

original i fotocòpia del document que acrediti que el pare, la mare o 
tutor treballen al municipi del centre 

Existència de germans/es 
matriculats al centre educatiu 

El centre ho comprovarà directament 

Discapacitat de l’alumne o 
alumna, pare, mare, tutor, 
tutora, o germans 

Original i fotocòpia del carnet o certificat de  discapacitat expedit 
pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies o organismes 
competents d'altres comunitats autònomes. 
Si és el cas, el document acreditatiu de ser beneficiari d'una pensió 
d'incapacitat permanent de grau total o de gran invalidesa i els de 
les classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o 
de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat. 

 

3. Criteris complementaris i documentació acreditativa  

Condició legal de família 
nombrosa o monoparental. 

Original i fotocòpia del carnet vigent de família nombrosa o 
monoparental 

 

La falsedat o el frau en les dades aportades es tracta d'acord amb l’Article 5.4 
de la Resolució de preinscripció i matricula del curs 2020/21. 

 

 
 
 
 
 
 

Codis dels centres públics de Castelldefels 

08062924 ESCOLA JOSEP GUINOVART 08015843 ESCOLA Lluís Vives 
08015855 ESCOLA Els pins 08060599 ESCOLA Garigot 
08034096 ESCOLA Antoni Gaudí 08037930 ESCOLA Margalló 
08034084 ESCOLA Can Roca 08037929 ESCOLA Torre Barona 
08043310 ESCOLA Edumar 08015961 ESCOLA Jacint Verdaguer 
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BAREM 

 

CRITERIS GENERALS PUNTS 

Germans/es escolaritzats/ades al centre o pares o tutors legals que hi 
treballin en el moment de la preinscripció.  
(també s’aplica en cas de família acollidora) 

40 

Domicili habitual de l’alumne/a dins l’àrea d’influència del centre 
(municipi) 

30 

Lloc de treball del pare/mare/tutor/tutora al dins l’àrea d’influència del 
centre 

20 

Renda anual de la unitat familiar: Pare, mare o tutor/a beneficiari/ària 
de l’ajut de renda garantida de ciutadania. 

10 

Discapacitat de l’alumne/a, pare, mare, tutor/a o germans: igual o 
superior al 33%. 

10 

 

 

CRITERIS COMPLEMENTARIS PUNTS 

Família nombrosa o monoparental 15 

 
Altres situacions previstes en la norma 
Cas que s'hagi al·legat trasllat de la unitat familiar per mobilitat forçosa dels pares o tutors legals o un 
canvi de residència derivat d'actes de violència de gènere, caldrà presentar la documentació acreditativa 
de la circumstància, que serà valorada pel centre i la comissió de garanties d'admissió. 

 
NOTA 

Si, després de l’aplicació dels criteris de prioritat anteriorment esmentats, 
subsisteix la situació d’empat, l'ordenació de les sol·licituds afectades es farà 
per sorteig públic, d’acord amb el procediment establert pel Departament 
d’Educació. 
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