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PREINSCRIPCIÓ 2020-21 

 

MODALITATS DE PREINSCRIPCIÓ I DOCUMENTACIÓ 

 

1) PREINSCRIPCIÓ TELEMÀTICA (opció preferent davant la situació actual).  

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 el resguard de la sol·licitud telemàtica i la 
documentació necessària (escanejada o fotografiada clarament) mitjançant un correu electrònic a la 
bústia electrònica oficial del centre demanat en primera opció: escolacanserra@xtec.cat  A 
l’assumpte del correu electrònic, caldrà indicar: PREINSCRIPCIÓ + NOM I COGNOMS DE 
L’INFANT. 

 
Si se’ns produeix cap dubte sobre la veracitat de la documentació enviada, requerirem la presentació de la 
documentació original i/o demanar documentació alternativa addicional per comprovar les circumstàncies 
al·legades, a l’empara de la normativa d’admissió. En cas de dubte o conflicte, dirigirem al president de les 
comissions de garanties d’admissió com a garantia del procés d’admissió. 

2) PREINSCRIPCIÓ PRESENCIAL (amb caràcter excepcional, només per famílies sense accés a 
mitjans tecnològics: es farà a l’escola, havent demanat cita prèvia a través del telèfon mòbil 699 92 51 
21 a partir del dia 13 de maig de 9:00h a 13:00h i de 15:00h a 17:00h o clicant aquí.  

S’ha de presentar el formulari de sol·licitud en format paper (el podeu descarregar aquí) omplert i 
acompanyat de la documentació corresponent. Presencialment s’ha de portar original i fotocòpia de 
tots els documents. Caldrà complir les mesures de seguretat que apareixen al web de l’escola. 

 

Documentació necessària a enviar escanejada per correu electrònic (opció telemàtica) o aportar 
en paper (opció presencial): 

 Llibre de família. Si l'alumne o alumna està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament 
de Treball, Afers Socials i Famílies. 

 DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si el/la sol·licitant 
és estranger/a, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Si l’adreça actual no coincideix amb 
l’adreça del DNI, cal certificat o volant municipal de convivència (padró). En el moment de formalitzar la 
matrícula cal presentar el DNI ja renovat. 

 DNI de l’alumne o alumna en cas que sigui major de 14 anys o tingui DNI tot i ésser menor de 14 anys. 

 Targeta Sanitària Individual (TSI) del nen o la nena, si se'n disposa. 

 Carnet de vacunacions on figurin les dosis de vacunes rebudes amb les dates corresponents. Quan no 
disposin del carnet de vacunacions, hauran de presentar un certificat mèdic oficial, formalitzat degudament on 
figurin les dosis vacunats rebudes amb les dates corresponents. 

 Si l’alumne o alumna es troba escolaritzat en un altre centre en el moment de fer la preinscripció, cal aportar: 
paper del centre de procedència expressant que coneixen la voluntat de baixa de l’alumne/a pel proper curs. 

 
 

Difusió de l’oferta 8 maig 

 PREINSCRIPCIÓ TELEMÀTICA (opció preferent) 

Accés a l’aplicatiu.  
13 al 22 de maig 

 Preinscripció presencial (només amb caràcter excepcional) 

Amb cita prèvia al telèfon 699 925 121 (atenció de 9h-12h i de 15h-17h) o fent 

clic aquí 

19 l 22 de maig 

Publicació de llistes i consulta de resultats: Calendari      Consulta de resultats 

MATRICULACIÓ  13 al 17 de juliol 

http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/20483_preinscripcio_escolar?moda=1
mailto:escolacanserra@xtec.cat
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=CITA_PREVIA:4::::4:P4_TIPUS_CALENDARI,P4_DOMINI:01_Oblig,08033602
https://agora.xtec.cat/escolacanserra/wp-content/uploads/usu244/2020/05/sol·licitud-preinscripció-20-21.pdf
http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/20483_preinscripcio_escolar?moda=1
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=CITA_PREVIA:4::::4:P4_TIPUS_CALENDARI,P4_DOMINI:01_Oblig,08033602
http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/obligatoris/calendari/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/obligatoris/consulta-resultats/


 
CODIS ESCOLES DE LA POBLACIÓ 

 
Escola Can Serra 08033602 

Escola Elisa Badia 08028229 

Institut Escola Can Llobet 08076546 

Escola Del Bosc 08041210 

Esola Pablo Picasso 08039641 

Escola Martí i Pol 08061142 

Escola Marta Mata 08067582 

  
 

BAREMS ESTABLERT PEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ 

 

CRITERIS GENERALS 

 
a)  Existència de germans/es escolaritzats al centre o de pares, mares o tutors legals que hi 
treballen: 40 punts. 

 
o Documentació acreditativa: Quan un germà o germana està escolaritzat al centre, o el pare o mare o 

tutora legal hi treballa, no s'ha de presentar cap document acreditatiu perquè el centre en fa la 
comprovació. 

 

b)  Proximitat del domicili habitual de l’infant al centre o, si escau, proximitat del lloc de treball del pare, 
mare o persona que té la tutela: 

 

 Quan el domicili habitual es troba a l'àrea d'influència del centre: 30 punts. 

 
o Documentació acreditativa: l’adreça que apareix al DNI del pare, mare o tutora legal serà el 

que es farà servir a efecte acreditatiu. 
 

 Quan a instància del/la sol·licitant es pren en consideració, en comptes del domicili habitual, 
l'adreça del lloc de treball d'un d'ells, i aquesta és dins l'àrea d'influència del centre: 20 punts. 

 
o Documentació acreditativa: s'acredita mitjançant una còpia del contracte laboral o un certificat 

emès a aquest efecte per l'empresa. 
 

 Quan el domicili habitual és al mateix municipi que el centre sol·licitat en primer lloc, però no 
dins la seva àrea d'influència: 10 punts. 

 
o Documentació acreditativa: l’adreça que apareix al DNI del pare, mare o tutora legal serà el 

que es farà servir a efecte acreditatiu 
 

c)  Renda anual de la unitat familiar: 
 

 Quan el pare o mare o tutora és beneficiaria de l'ajut de la renda garantida de ciutadania:             
10 punts. 
o Documentació acreditativa: document que acrediti ser beneficiari de la prestació econòmica 

de la renda garantida de ciutadania. 
 

d)  Discapacitat de l’infant, pare o mare, tutor, tutora o germans. 
 

 Quan l’infant acredita una discapacitat de grau igual o superior al 33 %, o quan el pare o mare, 
tutor, tutora o un germà o germana de l’infant acredita una discapacitat igual o superior al 33 %: 10 
punts. 

o Documentació acreditativa: 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. 

 

CRITERIS COMPLEMENTARIS 
 

a) Família nombrosa o monoparental: 15 punts. 

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


