
	

	

 
 
 
 

PREINSCRIPCIÓ 2020-21  
 

La preinscripció tindrà lloc del 13 al 22 de maig (ambdós inclosos). S’ha de 

realitzar preferentment per via telemàtica. 

En casos excepcionals (per als casos en què els sol·licitants no puguin fer la 

presentació telemàtica) es podrà fer presencialment demanant cita prèvia. 

 
DADES DE CONTACTE  
 
A través de la web: (cita prèvia)  https://agora.xtec.cat/ceipmargallo/ 

Email:    a8037930@xtec.cat 

Telèfon:  663016031 (de dilluns a divendres de 9:00 a 13:00h i de 15:00 a 16:30h) 

 
DATES I HORARI DE PREINSCRIPCIÓ 
 

FASE DATA HORA 

Telemàtica       del 13 al 22 de maig 
 24 hores 
 

Presencial         del 19 al 22 de maig 
 
Matí:  9.30 h  a 13.30 h 
 

 
 
 



	

	

PROCEDIMENT TELEMÀTIC	  

 
● Tot el procés es fa per internet: (sol·licitud de preinscripció) 

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/obligatoris/  

● No cal presentar la documentació en paper al centre. 

● S’ha d’enviar el resguard de la sol·licitud i la documentació necessària, 

escanejada o fotografiada, al correu del centre demanat en primera opció. 

● Una altra via de presentar la sol·licitud és descarregar-se-la, omplir-la, escanejar-

la o fer-li una fotografia i enviar-la al correu del centre amb la documentació 

necessària. 

● En ambdós casos , un cop rebuda la sol·licitud i la documentació necessària 

l’escola us respondrà conforme s’ha rebut. Així quedarà formalitzada la 

preinscipció. 

● El correu del nostre centre és:  a8037930@xtec.cat 

● El codi del centre és: 08037930  

 
PROCEDIMENT PRESENCIAL	 
 

● Les famílies han de portar l’original i còpia de la documentació requerida. En cas 

d’impossibilitat portar la documentació per a poder-la escanejar o fotocopiar i, si pot 

ser, la sol·licitud emplenada des de casa. En el cas que el centre prevegi que farà 

emplenar les sol·licitud en paper, convé recomanar que portin el seu propi bolígraf. 

● Ha de venir el menor nombre de persones possible (preferiblement una sola 

persona). 

● S’ha de venir puntual a l’hora que s’ha sol·licitat la cita prèvia. 

● Recordar la recomanació de portar mascareta i guants. 
● No poden acudir 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. 
● En cap cas es poden realitzar visites guiades pel centre, únicament es realitzaran 

les gestions administratives pertinents, sempre respectant els espais delimitats. 



	

	

 
DOCUMENTACIÓ	 

DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA (IDENTIFICATIVA) 

● Original i còpia 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 

Treball, Afers Socials i Famílies. 

● Original i còpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a 

de fet) o, si el sol·licitant és estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o 

el passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país 

d'origen. 

● De forma extraordinària, les dades d'identificació o de filiació dels alumnes 

estrangers també es poden acreditar amb el document d'identitat, el llibre de família 

del país d'origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar. La 

direcció del centre la valorarà i deixarà constància per escrit de la decisió adoptada. 

● Quan el domicili habitual que s’al·lega no coincideix amb el del DNI, el certificat o 

volant municipal de convivència 

● DNI de l’alumne o alumna en el cas que sigui major de 14 anys o tingui DNI 

 

DOCUMENTACIÓ OPCIONAL (ACREDITATIVA) 

● Documentació acreditativa de ser beneficiari/aris de la prestació econòmica de la 

renda garantida de ciutadania RGC 

● Quan s’al·lega el lloc de treball, a efectes de proximitat, cal presentar còpia del 

contracte laboral o certificat emès a l’efecte per l’empresa 

● Certificat de discapacitat de la persona que al·lega 

● Família nombrosa o família monoparental 

● En el supòsit de canvi de residència derivat d’actes de violència de gènere, 

caldrà presentar la documentació acreditativa de la circumstància 

Si es té cap dubte sobre la veracitat de la documentació presentada o si falta algun 

document, el centre pot requerir la presentació de la documentació original i/o 

demanar documentació alternativa addicional per comprovar les circumstàncies 

al·legades. 

       



	

	

  CALENDARI DE LA PREINSCRIPCIÓ 2020-2021 
	 

Fases de la preinscripció Dates 

Presentació de sol·licituds amb suport informàtic Del 13 al 22 de maig 

Presentació de sol·licituds amb cita prèvia Del 19 al 22 de maig 

Presentació de documentació Fins al 25 de maig 

Publicació de les llistes amb el barem provisional 29 de maig 

Presentació de reclamacions al barem provisional Del 2 al 5 de juny 

Resolució reclamacions (últim dia per introducció i 
modificació de sol·licituds) 

8 de juny fins a les 15.00 
h 

Publicació de llistes amb el barem un cop resoltes les 
reclamacions 

9 de juny 

Sorteig 9 de juny 

Publicació de llistes ordenades definitives 11 de juny 

Ampliació de peticions –per aquells que necessiten 
assignació d’ofici i no s’han assignat per petició original- 
(famílies) 

Del 26 al 29 de juny 

Publicació de l’oferta final 6 de juliol 

Publicació de les llistes d’assignació i llista d’espera 7 de juliol 

Matrícula Del 13 al 17 de juliol 

Finalització de la matrícula Del 20 al 27 de juliol 

Gestió de la llista d’espera 
Des de la finalització fins 
al 8 de setembre 

 

L’alumnat que no formalitzi la matrícula en aquest període es considera 

que renuncia a la plaça adjudicada. 

 



	

	

 BAREM	 
	

Criteris generals d’admissió d’alumnat 

 – Existència de germans o germanes matriculats o matriculades al centre o de pares 

o tutors legals que hi treballin. Quan l’alumne o alumna té germans o germanes 

escolaritzats o escolaritzades al centre o pares o tutors legals que hi treballen en el 

moment en què es presenta la preinscripció: 40 punts. 

– Proximitat del domicili de l’alumne o alumna al centre o, si s’escau, la proximitat del 

lloc de treball del pare, la mare, tutor o tutora, guardador o guardadora de fet, o de 

l’alumne o alumna quan sigui major d’edat: Quan el domicili de la persona sol·licitant 

estigui en l’àrea de proximitat del centre: 30 punts. 

– Quan a instància del pare o mare, tutor o tutora, guardador o guardadora, o de 

l’alumne o alumna quan sigui major d’edat, es prengui en consideració, en comptes del 

domicili de l’alumne o alumna, l’adreça del lloc de treball d’un d’ells, i aquest és dins 

l’àrea de proximitat del centre: 20 punts. 

– Renda anual de la unitat familiar: Quan el pare o la mare, tutor o tutora, siguin 

beneficiaris de l’ajut de la renda mínima d’inserció, calculat en funció dels fills a càrrec 

de la persona perceptora: 10 punts. 

– Discapacitat en l’alumne o alumna, pare, mare o germans: Quan l’alumne o 

alumna acrediti una discapacitat de grau igual o superior a 33% o quan el pare, la mare, 

tutor o tutora, un germà o una germana de l’alumne o alumna acrediti una discapacitat 

igual o superior al 33%: 10 punts. 

Criteri complementari d’admissió d’alumnat 

– Pel fet de formar part de família nombrosa o monoparental: 15 punts. 

 

	


