
 

Preinscripció 2020-2021  Ensenyaments de segon cicle d'educació infantil, 

educació primària 

Per prevenció davant el coronavirus, es promou la preinscripció telemàtica, i el 

tràmit es podrà fer tot online, a través de la pàgina  preinscripcio.gencat.cat  

S’elimina la necessitat de presentar la sol·licitud i la documentació en paper al 

centre, i queda substituïda per utilitzar el formulari telemàtic i enviar la 

documentació necessària (escanejada o fotografiada) a través el correu electrònic 

del centre demanat en primera opció.        

En aquest cas, la sol·licitud de preinscripció es considera formalitzada amb 

l’enviament del correu electrònic, amb el resguard i la documentació acreditativa 

adjunta. El centre contestarà aquest correu justificant la recepció de la sol·licitud 

per a què el sol·licitant en tingui constància. Cal recordar que el període per 

presentar el resguard i la documentació finalitza un dia més tard que el període de 

presentació de sol·licituds. 

De manera excepcional, per als casos en què els sol·licitants no puguin fer la 

presentació telemàtica,  hauran de demanar cita prèvia trucant al telèfon de 

l’escola o a través del correu electrònic. La finalitat de la cita prèvia es gestionar 

els períodes d’atenció al públic i evitar cues i aglomeracions. 

Com es farà l’atenció presencial: 

  al centre ha de venir el menor nombre possible de persones a fer les gestions 

(una sola persona),  

 Portar la documentació per a poder-la escanejar o fotocopiar i, si pot ser, la 

sol·licitud emplenada des de casa. És convenient que porteu el bolígraf de casa. 

 Cal de portar mascareta i guants.  

 No podeu acudir al centre les persones de grups d'especial vulnerabilitat o en 

període de confinament, o que presentin símptomes; en aquest cas, podeu 

autoritzar per escrit a una altra persona a portar la sol·licitud i la documentació.  

Cal presentar la documentació següent que identifica la persona sol·licitant, 

juntament amb la sol·licitud i en el termini establert: 

- L'original i una còpia del llibre de família o altres documents relatius a la 

filiació. Si l'alumne/a es troba en situació d'acolliment en família o institució, la 

resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 

- L'original i una còpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o 

guardador/a de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de 

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


residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, 

document d'identitat del país d'origen. 

- Quan el domicili habitual que s'al·lega no coincideix amb el del DNI, amb el de 

la targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones estrangeres 

sense NIE, s'acredita amb el certificat o volant municipal de convivència de 

l'alumne/a, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant. 

En aquest cas, cal presentar el DNI renovat amb l'adreça correcta dins el termini 

per a la matrícula. 

- Quan per aquest criteri es considera el domicili del lloc de treball, s'acredita 

mitjançant una còpia del contracte laboral o un certificat emès a aquest efecte 

per l'empresa. En el cas de treballadors en règim d'autònoms, es té en compte el 

domicili acreditat a l'Agència Tributària i s'ha d'acreditar amb una còpia del 

formulari de la declaració censal d'alta, modificació i baixa en el cens d'obligats 

tributaris (model 036 o 037). 

 

Segons pertoqui, cal presentar la documentació que acredita el compliment dels 

criteris al·legats : 

- Documentació acreditativa de ser beneficiari/ària de la prestació econòmica 

de la renda garantida de ciutadania. 

- L'original i una còpia de la targeta acreditativa de la discapacitat o del 

certificat de discapacitat de la persona que al·lega aquesta condició emès pel 

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies o pels organismes competents 

d'altres comunitats autònomes. En tot cas, cal acreditar una discapacitat igual o 

superior al 33 %. 

- Original i còpia del carnet vigent de família nombrosa o monoparental.  

 

 

 

 

 Sobre la publicació de les llistes de barem i de les llistes d’assignacions 

i d’espera  

Es publicarà al web de l’escola el llistat dels sol·licitants però també ho podreu 

consultar a través de la web Estudiar a Catalunya. 

http://web.gencat.cat/ca/temes/educacio/ 

 Sobre les reclamacions a la llista de barem provisional  

http://web.gencat.cat/ca/temes/educacio/


La presentació de reclamacions a les dades publicades en la llista de barem 

provisional es farà, de manera general, mitjançant un correu electrònic a la bústia 

electrònica oficial del centre. 

 Sobre la matrícula al centre.  

Pel que fa a la matrícula les dates seran del 13 a 17 de juliol i s’haurà de demanar 

cita prèvia per telèfon o per correu electrònic. També es podrà substituir la gestió 

presencial per una confirmació de matrícula i l’enviament de la documentació 

necessària a través d’un correu electrònic a la bústia oficial del centre. En aquest 

cas, el centre respondrà al correu de confirmació, com a justificant de la 

formalització de la matrícula. 


