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SOL·LICITUD 

 
- Puc fer la sol·licitud en paper i enviar-la per correu electrònic al centre? 
No. La sol·licitud s’ha de fer en suport informàtic i enviar-la entre els dies 13 i 22 de maig a l’adreça oficial de 
correu electrònic del centre demanat en 1a opció. Cal enviar també el resguard de la sol·licitud i la 
documentació acreditativa i la identificativa, escanejada o fotografiada. Quan s’hagi fet tot el tràmit, la sol·licitud 
es considerarà presentada. 
 
- Què passa si l’envio a l’adreça electrònica no oficial? 
En aquest cas el centre us enviarà un correu electrònic o us trucarà demanant-vos que l’envieu  al correu 
oficial. Podeu fer un reenviament des del mateix correu inicial. 
 
- Un cop enviada, puc modificar l’ordre de peticions de centres a la sol·licitud? 
Sí. Es pot modificar durant tot el període de presentació de sol·licituds, és a dir  del 13 de maig al 22 de maig, 
sempre i quan no s'hagi enviat el resguard ni la documentació corresponent.  
 
- Vull canviar les meves preferències i ja he enviat la sol·licitud la documentació, què puc fer? 
 Si heu enviat la sol·licitud i la documentació i es vol modificar-la, cal enviar un correu a la mateixa adreça 
oficial del centre informant que es vol renunciar a la sol·licitud  presentada.  Heu de fer una nova solitud entre el 
13 i el 22 de maig i trametre novament tota la documentació al nou centre sol·licitat en primera opció.  
 
- Què passa si no envio el resguard de la sol·licitud? 
Si no s'envia el resguard de la sol·licitud la preinscripció no es considera presentada. Perquè una sol·licitud 
sigui vàlida cal enviar-la al centre, juntament amb el resguard que es genera en PDF i la documentació 
acreditativa i la identificativa digitalitzada. 
 
- Puc enviar el resguard i la documentació el dia 25 de maig? 
 Sí es pot enviar el resguard i la documentació el dia 25 però cal haver fet el tràmit dins del termini de 
presentació de sol·licituds,  és a dir entre el 13 i el 22 de maig.  
 
- És vàlida la sol·licitud sense signar? 

La sol·licitud es considera signada quan la família envia la sol·licitud i el resguard. Caldrà adjuntar després la 
documentació identificativa i acreditativa 
 

DOCUMENTACIÓ IDENTIFICATIVA  (DNI, LLIBRE  DE FAMÍLIA) 

  
- Què passa si l’adreça del DNI no es correspon amb l’adreça on visc actualment? 

En aquests casos l’OME (Oficina Municipal d’Escolarització de Sabadell), farà la comprovació de l’adreça 
actual per interoperatibilitat. El servei de Padró facilitarà al centre el volant de convivència de l’adreça que heu 
al·legat a la sol·licitud. 
  

 

Preguntes freqüents 
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Què passa si tinc el DNI caducat? 

Els DNI que van caducar entre el 14 de març de 2020 i el 13 de març de 2021, queden prorrogats un  any més. 
Si no heu tingut temps de renovar-lo amb la adreça on viviu actualment, l’OME farà les comprovacions i enviarà 
el volant de convivència amb la vostra adreça actualitzada al centre demanat en primera opció perquè us  
assignin els punts que us corresponen per proximitat. 
 
No trobo el llibre de família i el centre me'l demana, què puc fer? 
Heu d’informar d'aquesta situació al centre i la comissió de garanties d'admissió donarà les instruccions al 
centre de com procedir al respecte. 
 
 

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA  (FAMÍLIA  NOMBROSA  O MONOPARENTAL,  PADRÓ, 

GERMANS, PROXIMITAT DOMICILI, RENDA ANUAL,  DISCAPACITAT) 

 
Què  passa si no he pogut renovar el carnet de família nombrosa o monoparental? 
● Es prorroga automàticament la validesa per 1 any, de tots aquells títols de famílies monoparentals que 
caduquin entre l'1 de novembre de 2019 i el 31 de maig de 2020. 
 

● Es prorroga automàticament la validesa per 6 mesos, de tots aquells títols de famílies  monoparentals 
que caduquin entre l'1 de juny de 2020 i el 31 d’octubre de 2020. 

 
Què passa si no he pogut tramitar la demanda del carnet de família nombrosa o monoparental? 
En aquest cas heu de marcar la casella corresponent a la sol·licitud i la comissió de garanties d'admissió 
estudiarà el vostre cas específicament. 
 

BAREM  

 
Com he de justificar els punts de germà matriculat al mateix centre o a l’escola adscrita? 
Heu de marcar la casella de germà/na matriculat al centre i l’escola o institut ja comprovarà la vostra situació. 
 
Vull que em comptin els punts de proximitat però no tinc el DNI amb la nova adreça, quina adreça he 
de posar? 
Heu de posar l’adreça on viviu; si no coincideix amb el DNI (adreça antiga), el centre demanarà el volant de 
convivència a l’ajuntament per poder comptar-vos els punts que us correspongui. 
 
Tinc més dubtes, on em puc informar? 
Tots els centres us poden informar de com gestionar els tràmits i us facilitaran la informació que necessiteu. 
Disposen de telèfons, adreces d’informació i si cal, ja concertaran una cita prèvia amb vosaltres. També us 
podeu adreçar a l’Oficina Municipal d’Escolarització (OME) o al Servei d’Atenció al Ciutadà (SAC).  
 
 


