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Benvolgudes famílies,  

Us fem arribar una informació important en relació al procés de preinscripció i matricula del 

curs 2020/2021. 

En el context social actual de confinament, cal reduir al màxim els tràmits presencials pel que 

fa a la  presentació de sol·licitud i documentació, consulta de llistats, presentació de 

reclamacions i matricula. Per aquest motiu es prioritzen les actuacions telemàtiques en tots els 

casos. Les persones que tinguin dificultats en fer els tràmits de manera telemàtica podrà ser 

ateses presencialment, prenent les mesures preventives segons  les indicacions de les 

autoritats sanitàries i amb cita prèvia per evitar aglomeracions. 

Presentació de la sol·licitud de preinscripció: 

- Període de presentació de sol·licituds de preinscripció:  del 13 al 22 de maig de manera 

telemàtica. 

-  Del 19 al 22 de maig es podran presentar de manera presencial al centre demanat en 

primera opció (sempre amb cita prèvia). (Dates pendents de concretar pel 

Departament d’Educació). 

- Podeu accedir a la sol·licitud de suport informàtic a través d’aquest enllaç (pendent de 

comunicar pel Departament d’Educació).  

- Es promou l’ús de la sol·licitud en suport informàtic. Cal enviar el resguard de la 

sol·licitud emplenada, la documentació necessària (escanejada o fotografiada) al 

correu oficial del centre demanat en primera opció. Si és el cas de la nostra escola al: 

a8064088@xtec.cat 

- El centre ha de contestar aquest correu justificant la recepció de la sol·licitud una 

vegada hagi comprovat tota la documentació identificativa i acreditativa. 

- Si es detecta alguna errada a la sol·licitud de preinscripció, la secretaria del centre es 

posarà en contacte amb la família per comentar-la o aclarir-la. 

- Per lliurar la sol·licitud de manera presencial, només quan no és possible fer-la 

telemàtica, cal fer-ho al centre que es demana en primera opció. S’ha de demanar cita 

prèvia a través d’aquest enllaç (pendent de facilitar pel Departament d’Educació) o bé, 

pel correu oficial del centre (a8064088@xtec.cat). També es podrà demanar per 

telèfon al 93.746.17.27, de 9 a 13.30 h  a partir del dia 19 de maig. 

- Del 19 al 22 de maig, l’horari d’atenció telefònica i de lliurament de preinscripcions i 

documentació serà de 9 a 13.30 h. 

- Les preinscripcions telemàtiques o presencials que es presentin posteriors al dia 22 de 

maig es consideraran fora de termini. En aquest cas no es podrà fer servir la sol·licitud 

de suport informàtic. Cal descarregar-la en pdf, emplenar-la i enviar-la, juntament amb 

la documentació, al mail del centre.  

- Aclariment: la casella “plaça d’ofici” significa que el Departament pot atorgar una 

escola que tinguin plaça lliure si es dona el cas que no ha estat admès/a en cap de les 

escoles escollides per la família.  
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- Es aconsellable posar sempre en primera opció l’escola que realment es vol escollir pel 

seu/va fill/a. 

- Es poden omplir fins un màxim de 10 centres, sempre per ordre de preferència i 

escoles que realment agradin. Ja que si el/la nen/a és admès/a en un d’aquests centres 

seleccionats no s’admetran reclamacions. 

- Presentar només un sol·licitud. Si es presenta la sol·licitud de preinscripció per duplicat 

(en dos centres diferents com a primera opció) les dues quedaran automàticament 

anul·lades i serà assignada plaça d’ofici. 

Criteris generals de puntuació: 

1. Existència de germans o germanes al centre:  40 punts 

2. Proximitat del domicili al centre (cal triar una opció només): 

o Situat en l’àrea territorial d’influència del centre:  30 punts 

o Si la família determina que es consideri el lloc de treball del 

pare/mare/tutor/a en comptes del domicili familiar: 20 punts 

o Domicili al mateix municipi del centre sol·licitant, però en la seva àrea 

de proximitat: 10 punts 

3. Si els pares o tutors reben l’ajut de renda mínima d’inserció: 10 punts 

4. Disminució igual o superior al 33% de l’alumne/a, pare, mare  o germans: 10 punts 

Criteris complementaris de puntuació: 

1. Família nombrosa o monoparental: 15 punts 

 

Documentació: 

 

- DNI pare/mare o tutor/a legal que presenta la sol·licitud (o dels dos progenitors). 

- Llibre de família (totes les pàgines emplenades). 

- Targeta sanitària del nen/a. 

Només si s’al·lega a la sol·licitud: 

- Documentació com a beneficiari/a de la prestació econòmica de la renda mínima 

d’inserció (no és el mateix que l’atur). 

- Certificat de disminució (mínim 33%). 

- Carnet de família nombrosa o monoparental. 

Publicació de llistes de barem i de llistes d’assignacions i/o espera: 

- El centre publicarà les llistes corresponents durant el procés de preinscripció a la 

pàgina web del centre, amb les dades personals dels sol·licitants de manera anònima. 

- Cada sol·licitant podrà consultar de manera individual les seves dades a la web 

“Estudiar a Catalunya”. 

- És important comprovar la puntuació del barem provisional per que no hi hagi errors. 
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Reclamacions a la llista de barem provisional: 

- La presentació de reclamacions s’hauran de fer a les dades publicades en la llista de 

barem provisional. 

- Les reclamacions es faran mitjançant un correu electrònic al mail oficial del centre 

demanat en primera opció. 

- El centre ha d’enviar un correu de resposta com a justificant de recepció de la 

reclamació. 

- Per les reclamacions que s’hagin de fer de manera excepcional presencialment al 

centre, s’haurà de demanar cita prèvia també. 

Matriculació: 

- El període de matriculació dels alumnes admesos serà del 13 al 17 de juliol. 

- El centre gestionarà el tràmit de la matrícula a través de cites prèvies, utilitzant l’eina 

corporativa o el telèfon. 

- Es podrà substituir la gestió presencial per una confirmació de matricula i l’enviament 

de la documentació necessària a través del correu electrònic oficial del centre. El 

centre ha d’enviar un correu de resposta com a justificant de la formalització de la 

matricula. 

Informació del centre: 

- A la web del nostre centre es pot trobar molta informació diversa sobre l’escola. A 

més, hi ha una presentació en PowerPoint amb la informació més rellevant que es 

comunica habitualment en les jornades de portes obertes. 

- Durant l’obertura del centre per al tràmit de preinscripció s’habilitaran els mínims 

espais possibles per al treball administratiu. Pel que NO serà possible realitzar visites a 

l’escola. 

- El centre atendrà dubtes i consultes en relació al procés de preinscripció a través del 

correu electrònic oficial a8064088@xtec.cat. Durant els període de lliurament 

presencial de sol·licituds també es podrà fer mitjançant el telèfon (93.746.17.27) de 9 

a 13.30 h. 

- Tota la informació en relació al procés de preinscripció es publicarà a la web del 

centre. 

Mesures preventives per l’atenció presencial: 

- Al centre ha d’anar el menor nombre possible de persones a fer les gestions 

(preferiblement una sola persona). 

- Cal portar tota la documentació per poder-la escanejar o fotocopiar, i la sol·licitud 

emplenada des de casa. En el cas que no sigui possible portar-la emplenada és 

recomanable portar un bolígraf propi. 

- Es recomana portar mascareta i guants.  
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- No poden acudir persones de grups d’especial vulnerabilitat, 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. 

- Cal mantenir la distància mínima de 2 metres entre les persones en totes les 

situacions. És preferible esperar el torn a l’exterior de l’edifici, a l’interior del centre 

només ha d’estar la persona que està sent atesa. 

 

Podeu trobar més informació sobre el procés de preinscripció a l’apartat de preinscripció 

del web “Estudiar a Catalunya” a través d’aquest enllaç: 

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

 


