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PREINSCRIPCIÓ 2020-2021 

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: 

*Telemàtica (amb suport informàtic): del 13 al 22 de maig. Cal enviar el resguard de la preinscripció i 
la documentació (escanejada o fotografiada) al correu electrònic de l’escola: 
escolapaucasalsrubi@xtec.cat 

* Presencial (amb cita prèvia): del 19 al 22 de maig. Podeu trucar al telèfon 936992969 (cal portar 
mascareta, guants i bolígraf). 

NOTA: LA SOL·LICITUD CAL PRESENTAR-LA O ENVIAR-LA PER CORREU ELECTRÒNIC AL CENTRE QUE ES DEMANA 
EN PRIMER LLOC (només es pot presentar una única sol·licitud de preinscripció per alumne que reculli totes les 
opcions) 

 

DOCUMENTACIÓ IDENTIFICATIVA A PRESENTAR  ( ESCANEJADA O FOTOGRAFIADA SI 
ES FA TELEMÀTICAMENT): 

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

 Certificat de convivència  on consti el domicili dels membres de la unitat familiar. Ho podeu 
fer telemàticament: 

https://www.e-
ajrubi.net/sta/Relec/CatalogDetail?action=make&urlBack=NO&lang=CA&dboidRequest=6269000020379305607
707 

 Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor, tutora, guardador o 
guardadora de fet) o de la targeta de residència on consta el NIE si es tracta de persones 
estrangeres.  

 Original i fotocòpia del DNI de l’alumne/a en cas que en tingui.  

 Original i fotocòpia de la targeta sanitària individual (TSI) de l'alumne/a. 

 Original i fotocòpia del carnet de vacunacions o certificat mèdic equivalent. Si no en té, cal 
presentar certificat mèdic oficial on figurin les dosis de vacuna rebudes amb les dates 
corresponents. 

 4 fotografies mida carnet (s’entregaran en el moment de formalitzar la matrícula al juny) 

(Les dades d’identificació o de filiació de l’alumnat estranger es poden acreditar amb el 
document d’identitat, el passaport o el llibre de família del país d’origen). 
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CRITERIS DE PRIORITAT PER A L'ORDENACIÓ DE LES SOL·LICITUDS 

1. Criteris generals  
o Si hi ha germans matriculats al centre o el pare, mare, tutor legal hi treballa: 40 punts. 
o Per proximitat del domicili o del lloc de treball al centre sol·licitat en primer lloc (només 

una opció):  
 Domicili a l'àrea de proximitat del centre: 30 punts. 
 Lloc de treball a l'àrea de proximitat del centre: 20 punts. 
 Domicili al mateix municipi del centre: 10 punts. 
 A la ciutat de Barcelona, domicili al mateix districte del centre: 15 

punts. 
o Si el pare, mare o tutor legal reben l'ajut de la renda mínima d'inserció: 10 punts. 
o Per discapacitat igual o superior al 33% de l'alumne o d'un familiar de primer grau: 10 

punts. 
o En el batxillerat també es té en compte la nota mitjana. 

 

2. Criteris complementaris  
o Pel fet de formar part d'una família nombrosa o monoparental: 15 punts. 
o Si l'alumne té una malaltia crònica que afecti el sistema digestiu, endocrí o metabòlic 

(s'hi inclouen les persones celíaques): 10 punts. 
o Si el pare, mare, tutor legal o germà de l'alumne ha estat escolaritzat en ensenyaments 

declarats actualment gratuïts i universals (segon cicle d'educació infantil, educació 
primària, educació secundària obligatòria, PQPI i formació professional de grau mitjà) 
al centre sol·licitat en primer lloc: 5 punts. 

 

TROBAREU MÉS INFORMACIÓ A: 

http://queestudiar.gencat.cat/es/preinscripcio/estudis/obligatoris/ 

https://www.rubi.cat/educacio/ca/oficina-municipal-descolaritzacio-ome 
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