
 

 

PERÍODE DE PREINSCRIPCIÓ ED INFANTIL I PRIMÀRIA:  

del 13 al 22 de maig de 2020 

 

Oferta de places curs 2020-21 

 

CURS PLACES ORDINÀRIES PLACES NEE 

P3 36 8 

P4 0 0 

P5 5 0 

1r 3 0 

2n 0 0 

3r 17 0 

4t 5 0 

5è 0 0 

6è 0 0 

 

 

 
Des del dimecres 13 de maig al divendres 22 de maig es podrà realitzar la               
preinscripció de Ed. Infantil i Primària de forma telemàtica         
al portal preinscripcio.gencat.cat i mitjançant l'enviament de la     
documentació restant escanejada o fotografiada i el resguard d'haver         
realitzat la preinscripció telemàtica, al següent correu electrònic:       
a8034989@xtec.cat 
 

Per aquells que no puguin realitzar la preinscripció per via telemàtica, 
s'habilitarà un servei de cita prèvia mitjançant el qual es podran personar 
en el nostre Centre, el dia i hora que se'ls indiqui prèviament. 
 
 
 
 
 

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


 
 

 

Fases de la preinscripció 

● Presentació de sol·licituds [ 13 al 22 de maig ] 
● Llistes amb el barem provisional [Pendent de marcar pel 

Departament d'Educació] 
● Reclamacions [Pendent de marcar pel Departament 

d'Educació] 
● Llistes amb el barem un cop resoltes les reclamacions [Pendent 

de marcar pel Departament d'Educació] 
● Publicació de les llistes d'assignació i llista d'espera [Pendent 

de marcar pel Departament d'Educació] 

 
Relació de documentació imprescindible per poder realitzar la 
preinscripció  

- Sol·licitud de preinscripció  Imprès de preinscripció degudament 
complimentat. El codi del nostre Centre és: 08034989 
completament emplenada (a l’apartat de les escoles es posaran en 
ordre de preferència). 

- 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. 

- Còpia del DNI, NIE o passaport de la persona sol·licitant (pare,           
mare, tutor/a o guardador/a de fet). 

- Còpia del DNI de l'alumne/a si en té. 

- 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.  

 

Documentació complementària per puntuació. 

- Documentació acreditativa de ser beneficiari/ària de la prestació        
econòmica de la renda garantida de ciutadania. 

- Còpia de la targeta acreditativa de la discapacitat o del certificat de            
discapacitat de la persona que al·lega aquesta condició emès pel          

https://docs.google.com/a/xtec.cat/viewer?a=v&pid=sites&srcid=eHRlYy5jYXR8aW5zdGl0dXRtdm18Z3g6MzFkODY4NmMzNDNkNmU3MQ
https://docs.google.com/a/xtec.cat/viewer?a=v&pid=sites&srcid=eHRlYy5jYXR8aW5zdGl0dXRtdm18Z3g6MzFkODY4NmMzNDNkNmU3MQ


 

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies o pels organismes          
competents d'altres comunitats autònomes.  

- Còpia del carnet vigent de família nombrosa o monoparental. 

- Si s'al·lega el trasllat de la unitat familiar per mobilitat forçosa dels            
pares o tutors legals o un canvi de residència derivat d'actes de            
violència de gènere, cal presentar la documentació acreditativa de         
la circumstància; el centre i la comissió de garanties d'admissió han           
de valorar aquesta documentació. 

Passos a seguir per a la preinscripció de forma presencial 

● Demanar cita prèvia. 
● Comprovar que tens tota la documentació que necessitaràs. 
● Venir al Centre a l'hora indicada (només podrà entrar una 

persona). 
● Portar mascareta i guants de protecció. 
● Si has d'omplir la sol·licitud o qualsevol altra documentació, 

has de portar el teu bolígraf (blau o negre). 
● Recorda mantenir la distància de seguretat amb altres 

persones i totes les mesures de prevenció i protecció. 

 


