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PREINSCRIPCIÓ PER AL CURS 2020/2021 
 
Benvolguts pares i mares, 
 
Us comuniquem que el període de preinscripció del proper curs 2020/2021 s’iniciarà el 
proper dia 23 de març  i es regirà pel següent calendari: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CODIS de les ESCOLES PÚBLIQUES de SANT CUGAT 
 

Pi d’en Xandri 08025927 Ferran i Clua 08026087 

Catalunya 08034692 L’Olivera 08062641 

Pins del Vallès 08026026 Turó de Can Mates 08061178 

Joan Maragall 08038260 Gerbert d’Orlhac 08059871 

La Floresta 08025824 Collserola 08041234 

Ciutat d’Alba 08064118 La Mirada  08075268 

 
 

 

 

 

Fases de la preinscripció Dates 

  

Difusió de l'oferta 18 de març 

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

 

Llistes amb el barem provisional 22 d’abril 

Reclamacions 23 al 29 d’abril 

Llistes amb el barem un cop resoltes les reclamacions 4 de maig 

Sorteig del número pel desempat 5 de maig a les 11h 

Publicació de les llistes ordenades definitives 8 de maig 

Publicació de les llistes d'admesos 9 de juny 

 

Període de matriculació 16 al 22 de juny 
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BAREM DE PUNTUACIÓ: 
 

CRITERIS GENERALS 
CRITERIS COMPLEMENTARIS 
 (serveixen per desempatar) 

Germans escolaritzats al centre 40 punts Família nombrosa o monoparental 15 punts 

  

Proximitat  al centre escolar (no és acumulatiu)   

- Dins l’àrea d’influència del Pi d’en 
Xandri 

30 punts   

- Per lloc de treball dins àrea 
d’influència 

20 punts   

- Domicili a Sant Cugat fora àrea 
d’influència 

10 punts   

  

Beneficiari de la Renda Garantida de 
ciutadania 

10 punts 

  

Discapacitat igual o superior al 33% de 
l’alumne/a, pare, mare o germà/ana 

10 punts 

 

 

INFORMACIONS IMPORTANTS: És imprescindible que es lliuri tota la documentació que es 
sol·licita per tal que l’alumne pugui quedar preinscrit a l’escola.  

La falsedat o el frau en les dades aportades comporta la invalidació dels drets de prioritat 
que puguin correspondre. Si la falsedat o el frau queda acreditada durant el curs, 
l’alumnat perd el dret a la plaça al finalitzar el curs en el que queda acreditada la falsedat 
o el frau i ha de presentar una nova sol·licitud d’admissió per al següent curs escolar. 

La presentació de més d’una sol·licitud per accedir a ensenyaments inclosos en un mateix 
procediment de preinscripció comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin 
correspondre. 

 
La documentació acreditativa de les circumstàncies que es puguin al·legar a la sol·licitud 
de preinscripció a efectes d’aplicació del barem s’ha d’aportar dins el període de 
presentació de sol·licituds de preinscripció . 
 
La no-acreditació documental de les circumstàncies al·legades a la sol·licitud de 
preinscripció, dins el termini establert, implica que el criteri afectat no es consideri a 
l’efecte de baremació 


