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PERÍODE DE PREINSCRIPCIÓ CURS 2020-2021 

COM I QUAN ES FARÀ? 

TELEMÀTICAMENT (del 13 al 22 de maig) 

 Formulari telemàtic a http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/ 

 Enviar el resguard del formulari i la documentació necessària (escanejada o 
fotografiada) al correu c5009071@xtec.cat Des del centre respondrem el 
correu conforme l’hem rebut perquè el sol·licitant en tingui constància. 

 

PRESENCIALMENT (de manera EXCEPCIONAL, del 19 al 22 de maig): 

 Caldrà demanar cita prèvia per correu electrònic (c5009071@xtec.cat) o al 
telèfon 973725340 (us informarem més endavant horaris atenció telefònica) 

 

COM ES FARÀ L’ATENCIÓ PRESENCIAL: 

 Al centre ha de venir una sola persona a fer les gestions. Les persones 
d’especial vulnerabilitat, amb símptomes no han d’acudir al centre (poden 
autoritzar per escrit a una altra persona) 

 Cal portar la documentació: sol·licitud (a poder ser emplenada des de casa) 
i la documentació requerida 

 Portar el propi bolígraf 

 Recomanació mascareta i guants 

 
 

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR 

 La sol·licitud  de preinscripció que se  us facilitarà gratuïtament  a qualsevol 
centre docent. Cal presentar una única sol·licitud,  preferentment al centre 
demanat en primer lloc. 

 
 Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. 

 
 Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (millor dels dos pares o 

tutors) o de la targeta de residència on consta el NIE. 
 

 Original i fotocòpia de la TSI (Targeta sanitària individual) 
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BAREMS 

A tots els ensenyaments obligatoris, segons l’ordenació de les sol·licituds, 
s’apliquen els següents criteris generals de prioritat: 

 Si actualment hi ha germans matriculats al centre o el pare, mare, tutor legal 
hi treballa: 40 punts 

 Per proximitat del domicili o del lloc de treball al centre sol·licitat. 

o Domicili a una zona de proximitat del centre: 30 punts 

o Lloc de treball a la zona de proximitat del centre: 20 punts 

o Domicili al mateix municipi del centre: 10 punts 

 Si el pare, la mare o tutor/a reben l’ajut de la renda garantida de ciutadania: 
10 punts 

 Per discapacitat igual o superior al 33% de l’alumne o d’un familiar de primer 
grau: 10 punts 

 Com a criteri complementari si la família és nombrosa o monoparental (15 
punts) 

 

 

CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ CURS 2020/2021 

Publicació de l'oferta inicial 8 de maig 

Presentació de les sol·licituds Del 13 de maig al 22 de maig 

Publicació de les llistes amb el barem 29 de maig 

Reclamacions a les llistes del barem Del 2 al 5 de juny 

Sorteig públic per determinar l'ordenació de sol·licituds 9 de juny  

Publicació de relacions baremades definitives 11 de juny 

Publicació de l'oferta definitiva 6 de juliol 

Publicació de les llistes d'alumnat admès 7 de juliol 

Període de matriculació Del 13 al 17 de juliol 

 

 

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