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INSTRUCCIONS  PER A LA  PREINSCRIPCIÓ 
 

 

 
Preinscripció telemàtica (preferent)  
 

El Departament d’educació recomana fer la preinscripció on-line. Només en el 
cas que no sigui possible es recomana fer-la presencial, amb cita prèvia. 

 
1. Feu la sol·licitud, clicant  l’opció “Per Internet / ves-hi “ del següent enllaç : 

Sol·licitud preinscripció  del 13 al 22 de maig de 2020. Tens més informació a la  
part superior del mateix enllaç.  

 
2. Envieu un correu a l' Institut: a8043668@xtec.cat tenint en compte el següent: 

 
         •   Assumpte mail: PRE amb nom i cognoms de l'alumne/a.  
         •   Adjunteu el resguard de la sol·licitud (no la sol·licitud !). 
         •   Adjunteu documentació acreditativa (escanejada o fotografiada).  
         •   Si té germans/es al centre poseu el nom, cognoms i curs actual.  
 
Rebreu un  justificant de recepció al mateix correu.  

 

Es obligatori especificar l'adreça electrònica per poder rebre el missatge amb el codi de la  
sol·licitud de preinscripció.  

 

 
 
 
Preinscripció presencial (només en cas d'impossibilitat de fer-la telemàtica)  
 

1. Demaneu cita prèvia trucant a l’Institut 935880858 de 9:00h a 13:30h; us donaran una 
hora entre el 19 i el 22 de maig. També la podràs demanar accedint des de la pròpia web. 

2. Veniu  preferiblement una sola persona que no sigui de risc o amb símptomes d'estar  
Malalta.  

             •  Sigueu puntuals. 
             •  Porteu mascareta i guants. 
             •  Porteu emplenada la sol·licitud i els originals dels documents que es demanen 

 •  Respecteu el distanciament social de 2 m i seguiu les indicacions preventives que  
    des del centre se us doni. 

  
 

 
 
 
 
 

http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/20483_preinscripcio_escolar?moda=1
mailto:a8043668@xtec.cat
https://agora.xtec.cat/ies-estatut/
http://ensenyament.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/ENS/TramitOVT/preinscripcio/obligatoris/A42.pdf
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DOCUMENTACIÓ QUE CAL ADJUNTAR 
 
Per a tothom:  
 

   1. Llibre de família o document de filiació (només original). 
   2. DNI: del pare o de la mare, i de l'alumne/a (si el tingués) (només original) 

 
AL·LEGACIÓ DE CRITERIS GENERALS:  
 

   •  PROXIMITAT AL DOMICILI: Si el domicili habitual no coincideix amb el DNI/NIE:  
      volant municipal de convivència.  
   •  PROXIMITAT AL TREBALL: Còpia del contracte o certificat de l'empresa.  
   •  RENDA GARANTIDA: Resolució de l'acreditació.  
   •  DISCAPACITAT: Targeta de discapacitat de l'alumne/a, pare, mare o tutor.  

 
AL·LEGACIÓ DE CRITERIS COMPLEMENTARIS:  
 

   •  Carnet de família nombrosa o monoparental de l'alumne/a, vigent (només original).  
 

 

BAREM GENERAL PER  DETERMINAR L'ADMISSIÓ D'ALUMNES 
 

 

CRITERIS GENERALS DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA PUNTS 

Germans al centre  40 

Domicili familiar (del pare,mare o 
tutor/a), la que consta al DNI de la 
persona sol·licitant. 
 
Domicili laboral (del pare,mare o 
tutor/a). 

Dins de la zona d’influència.  
Fora de la zona d’influència (dins el 
municipi). 
 
Còpia del contracte laboral o certificat 
de l'empresa. 

30 
 

10 
 

20 

Renda  anual de la unitat familiar. 
Beneficiaris de l'ajut de renda mínima 
d'inserció. 

10 

Discapacitat (pare,mare, alumne/a o 
germans) igual o superior al 33%. 

Targeta de discapacitat del 
Departament de Benestar i Família. 

10 

CRITERIS COMPLEMENTARIS DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA PUNTS 

Família nombrosa i  monoparental. Carnet vigent. 15 

       
Recorda que: 
 
Té prioritat per ser admès a l’INSTITUT L'ESTATUT l’alumnat procedent de les escoles adscrites:  
MOSSÉN CINTO, M. MONTESSORI, CA N'ALZAMORA, 25 DE SETEMBRE i ESCOLA DEL 
BOSC. 
 
Cal presentar UNA SOLA SOL·LICITUD indicant, per ordre  de preferència, els centres on 
l'alumne/a vol ser admès/esa, tant  públics com a concertats. S'ha de presentar al centre demanat  
en primer lloc. Presentar més d'una sol·licitud i la falsedat de les dades comporta PERDRE EL 
DRET D'ESCOLLIR CENTRE. 


