
Març 2020

Benvolguda  família: 
 

A continuació us fem un breu resum dels aspectes a tenir en compte en el procés de preinscripció 

que ara inicieu. 

 

 IMPRÈS 
• L’imprès de sol·licitud es pot recollir als centres educatius i a l’Ajuntament o bé es pot 

aconseguir a través del web del Departament d’Educació (http:www.gencat.cat/preinscripcio) 

• El codi de la nostra escola  (CEIP Prat de la Manta) és el 08039562 

• Recordeu que podeu posar, i és convenient fer-ho , diversos centres ordenats per ordre de 

preferència i que només heu de presentar una sol·licitud per alumne/a. 
• Cal portar la sol·licitud al centre que heu posat en primer lloc. 
 

PROCÉS I CALENDARI 
 

Fases de la preinscripció Dates 
Publicació de l’oferta inicial de places escolars  18 de març 
Presentació de l’imprès i la documentació necessària al centre 

demanat en primer lloc (la documentació com a màxim es pot 

portar el dia 10 d’abril) 

Del 23 de març a l’1 d’abril 

Publicació de les llistes amb el  barem provisional 22 d’abril 
Període de reclamacions a les llistes del barem 23-29 d’abril 
Publicació de les llistes definitives amb el barem un cop 

resoltes les reclamacions. 
4 de maig 

Sorteig públic per determinar l’ordenació de sol·licituds 5 de maig  
Publicació llistes ordenades definitives 8 de maig 
Ampliació de peticions (per als sol·licitants que necessiten 

assignació d’ofici) – accés online 
Del 27 al 29 de maig  

Publicació de l’oferta definitiva 8 de juny 
Publicació de les llistes d’alumnat admès i llistes d’espera 9 de juny 
Període de matriculació 16 al 22 de juny 
 

 DOCUMENTACIÓ 
 

1. Documentació identificativa que s’ha de presentar en tots els casos en fer la 

preinscripció: 
• L’imprès emplenat i signat. 

• Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. 
• Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant ( pare, mare o tutor/a legal) o de la 

targeta de residència on consta el NIE  si es tracta de persones estrangeres. 
• Document nacional d’identitat  de l’alumne si en té. 
• Original i fotocòpia de la TSI del nen o la nena (targeta sanitària individual).  
• Certificat de convivència (només en cas que l’adreça del DNI no sigui l’actual) 
2. Documentació per a acreditar els criteris de baremació que es volen fer constar 
 

(veure la graella de criteris i barem a l’altra pàgina) 


