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PREINSCRIPCIÓ CURS 2020-21 

CALENDARI 

 

FASE DATA 

Difusió de l’oferta de places 18 de març 

Presentació de sol·licituds Del 23 de març a l’1 d’abril 

Publicació de les llistes amb el barem provisional 22 d’abril 

Presentació de reclamacions sobre el barem provisional Del 23 al 29 d’abril 

Publicació de llistes amb el barem definitiu 4 de maig 

Sorteig del número per al desempat 5 de maig 

Publicació de les llistes ordenades definitives 8 de maig 

Ampliació de peticions (per al sol·licitants que necessiten assignació 
d’ofici) 

Del 27 al 29 de maig  

Publicació de l’oferta final de places  8 de juny 

Publicació de les llistes d’admesos i llistes d’espera 9 de juny 

Matriculació Del 16 al 22 de juny 

 

Puntuació per assignar les places 

Quan el nombre de preinscripcions és superior al de places ofertes s'apliquen criteris de prioritat. 
L'objectiu és poder ordenar les sol·licituds atorgant una puntuació en relació amb el centre demanat 
en primer lloc. Els punts es mantenen per a la resta de peticions. 

 

En el cas de la preinscripció a segon cicle d'educació infantil i educació primària, s'apliquen els 
següents criteris: 

- Germans que ja estiguin escolaritzats al centre sol·licitat o pares, mares o tutors legals 
que hi treballin: 40 punts. 
 

- Proximitat del centre al domicili habitual o al lloc de treball: 
· 30 punts, si el domicili habitual està dins l'àrea d'influència del centre; 

· 20 punts, si el pare, la mare o el tutor/a treballen dins la zona d'influència; 

· 10 punts, si pertanyen al mateix municipi, però es troben fora de la zona d'influència. 

 

- Renda garantida de ciutadania percebuda per la família: 10 punts. 
 

- Alumne, pare, mare, tutor/a, germà o germana amb una discapacitat igual o superior al 
33%: 10 punts. 

  

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/obligatoris/
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En cas d'empat es té en compte si la família és nombrosa o monoparental, i si aquest criteri no és 
suficient, les sol·licituds s'ordenen a partir d'un número obtingut per sorteig. 

 

DOCUMENTACIÓ :  

Recomanem a totes les famílies que registreu el formulari de preinscripció per Internet a través del 
portal de la Generalitat. D’aquesta manera disposareu ja d’un número de preinscripció amb el qual 
podreu fer qualsevol consulta durant tot el procés. Igualment, haureu de presentar impresa aquesta 
sol·licitud de preinscripció al centre sol·licitat en primer lloc o a l’Ajuntament, juntament amb tota la 
documentació necessària, dins del període establert.     

Documentació identificativa: 

 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 o guardador/a 

de fet) o de la targeta de residència on consta el NIE si es tracta de persones estrangeres. 
 Original i fotocòpia del DNI de l’alumne o alumna en cas que sigui major de 14 anys o 

tingui DNI tot i ésser menor de 14 anys.  
 Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual) del nen/a.  
 2 fotografies de carnet originals. 
 Original i fotocòpia del carnet de vacunacions. 

 

Documentació per acreditar els criteris de prioritat: 

 Proximitat del domicili habitual a l'escola: el DNI o la targeta de residència si és estranger; 
si l'adreça que hi consta no és el domicili habitual o no es té documentació, cal presentar un 
certificat o volant municipal de convivència de l'alumne o alumna; si el que es té en compte és la 
proximitat del lloc de treball a l'escola: còpia del contracte laboral o un certificat de l'empresa (en 
el cas d'autònoms, còpia del formulari de la declaració censal d'alta, modificació i baixa de 
l'Agència Tributària). En cas de no coincidir l’adreça del DNI amb l’adreça aportada a efectes de 
barem, serà necessari presentar en el moment de la matrícula el DNI actualitzat.  
 

 Renda anual de la unitat familiar: document acreditatiu de ser beneficiari de l'ajut de la 
renda garantida de ciutadania. 

 

 Discapacitat: original i 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 (també s'admeten els certificats de discapacitat emesos pels organismes 
competents d'altres comunitats autònomes i altres documents emesos per la Seguretat Social). 
 

 Família nombrosa o monoparental: original i còpia del carnet de família nombrosa vigent 
o de família monoparental vigent. 

  

En cas de trasllat de la unitat familiar per mobilitat forçosa dels pares o tutors legals, o de canvi de 
residència derivat d'actes de violència de gènere, cal presentar la documentació acreditativa de la 
circumstància al·legada. 


