
 

 Telemàticament 
 

Atenció al centre 
amb Cita Prèvia  
Telèfon  934576081 
Correu; 
a8001807@xtec.cat 
 

Dates Del 13 al 22 de maig 
 

Del 19 al 22 de maig 

 
Obligatori 

Enviar el resguard de la 
sol·licitud i la 
documentació 
acreditativa al correu: 
a8001807@xtec.cat 

Respectar les normes de 
seguretat i higiene*  

 
Documentació 
 
 

Escàner o foto 
 

● Llibre de família 

● DNI o NIE o 

PASSAPORT... de 

la persona 

sol·licitant 

Original i fotocòpia 
 

● Llibre de família 

● DNI o NIE o 

PASSAPORT... de la 

persona sol·licitant 

  

Barems 
 
 

40 Punts: Germans escolaritzats al centre  o pares o 
tutors legals que hi  treballen (en el moment de presentar 
la sol·licitud). 
30 Punts:  
Quan el domicili habitual es troba a l'àrea d'influència del 

centre. 

20 Punts: Quan el pare, mare o tutors demostren que e 
lloc de treball està en la zona d’influència.  
15 Punts: Quan el domicili es troba en el mateix districte. 
10 Punts: Quan el domicili està en el mateix municipi. 

10 Punts: Discapacitat igual o superior del 33% de 
l’alumne o progenitors o germans 
10 Punts: La unitat familiar son beneficiaris de l'ajut de la 
renda garantida de ciutadania 
 
CRITERI COMPLEMENTARI 
15 Punts:  família nombrosa  o  monoparental 
    



*INFORMACIÓ 

PREINSCRIPCIÓ 

PRESENCIAL 

Només per a les famílies que no disposin dels mitjans per 

a dur a terme el procés telemàtic. 

Caldrà demanar cita prèvia al centre escollit en 1a opció 

trucant al telèfon o escrivint un correu a 

a8001807@xtec.cat  

Només podrà fer la preinscripció una persona i que NO 

formi part de cap grup de risc o que presenti símptomes 

del Covid-19 o que estigui en període de confinament. En 

aquest cas, es pot autoritzar per escrit a una altra persona 

(que no sigui cap dels dos tutors legals de l’alumne/a) a 

portar la sol·licitud i la documentació. 

Cal portar mascareta i guants 

Cal portar bolígraf propi 

S’ha de portar tota la documentació i la sol·licitud 

emplenada des de casa. 

 

 

 


