


Institut l’Estatut
Institut La Serreta

Institut Torrent dels Alous

Missatge de tranquil·litat:

●  Mecanismes de control
●  Contacte amb la família
●  Procés natural d’adaptació 

als canvis



PREINSCRIPCIÓ 2021-2022
Zona B

Instituts:
▪ Torrent dels Alous
▪ L’Estatut 
▪ La Serreta
 

 
 

Escoles:
● Ca n’Alzamora 
● Montessori
● 25 de Setembre
● Mossèn Cinto
● del Bosc
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JORNADES DE PORTES OBERTES

Presencial: del 8 a l’11 de març, 
17:00 i 18:00h
Virtual: 12 de març, 18:00h

Més informació a:
www.instorrentdelsalous.cat

Virtual: 3 de març, 18:00h
Presencial: del 8 al 12 de març 

Més informació a: 
www.insestatut.cat 

Virtual: 17 de febrer, 18:30h
Presencial: 22 febrer al 8 març

Més informació a:
https://agora.xtec.cat/iesserreta/

http://www.instorrentdelsalous.cat
http://www.insestatut.cat
https://agora.xtec.cat/iesserreta/


PREINSCRIPCIÓ 2021-2022
Termini

 Presentació dels documents 
de la preinscripció:
Del 17 al 24 de març

On trobar tota la informació?

www.gencat.cat/preinscripcio

http://www.gencat.cat/preinscripcio
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On es presenta la 
documentació?

1) Telemàticament 

2) Excepcionalment, i amb cita 
prèvia, als instituts: a les 
oficines de la secretaria dels 
centres on volem anar en 
primera opció.

3) També es poden presentar a 
l’OME (Ajuntament Rubí).
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1. Full de sol·licitud

2. Llibre de família

3. DNI de la persona que fa la 
sol·licitud (millor si portem el 
DNI dels dos progenitors)

4. DNI de l’alumne/a, si el té.

5. Targeta sanitària

6. Certificat o volant de 
convivència de l’alumne/a* (en 
casos especials)
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Criteris de prioritat específic:

Tenen preferència els alumnes que 
procedeixen de centres i 
ensenyaments adscrits.
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Criteris de prioritat

Criteris generals:  
   
1. Si hi ha germans matriculats al centre o 

pare, mare o tutor legal hi treballa. (40 punts)

2. Per proximitat del domicili o del lloc de treball al centre sol·licitat 
en primer lloc (només una opció):
● Domicili a l'àrea d’influència d’escolarització del centre. (30 

punts)
● Lloc de treball a l'àrea d’influència d’escolarització del centre. 

(20 punts)
● Domicili al mateix municipi del centre. (10 punts)

3. Si el pare, mare o tutor legal reben la renda garantida de 
ciutadania. (10 punts)

4. Per discapacitat igual o superior al 33% de l'alumne o d'un 
familiar de primer grau. (10 punts)
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Criteris complementaris:

Tenir la condició de família nombrosa 
o monoparental. (15 punts)



PAS DE PRIMÀRIA A 
SECUNDÀRIA 

● Als centres de secundària es fa una bona acollida.

● Les escoles i els instituts treballem conjuntament, 
ens coordinem i comptem amb un protocol de traspàs 
d’informació.

● L’organització dels grups a secundària té en compte la 
informació de primària.



Comptem amb protocols d’atenció a la diversitat:

● Grups flexibles

● Atencions individualitzades

● PI (pla individual)

● Atenció especial del departament psicopedagògic i 
d’orientació

PAS DE PRIMÀRIA A 
SECUNDÀRIA 



Mecanismes de control als instituts:

● Assistència
● Professorat de guàrdia
● Normes d’organització i funcionament 

de centres (NOFC)
● Projectes de Convivència

PAS DE PRIMÀRIA A 
SECUNDÀRIA 



Mecanismes de contacte amb les famílies:

● Telèfon / Mòbil

● Programa de tutoria

● Agenda

● Correu electrònic

● Web

 

PAS DE PRIMÀRIA A 
SECUNDÀRIA 



Contacte amb les famílies:

● Acollida abans de la preinscripció
● Jornada de portes obertes
● Reunió de començament de curs
● Reunió de coordinació en relació a l’avaluació inicial
● Reunions de tutoria individuals

PAS DE PRIMÀRIA A 
SECUNDÀRIA 



ELS NOSTRES INSTITUTS 
          

▪ Horaris i Serveis

▪ Metodologia (materials a agrupaments)

▪ Activitats curriculars

▪ Activitats complementàries

▪ Matèries específiques

▪ Projectes propis de cada centre

 
 
 
 
 

Podeu trobar la informació sobre 
aquests aspectes als webs dels propis 
centres:
● Institut La Serreta: 

https://agora.xtec.cat/iesserreta/
● Institut Torrent dels Alous: 

www.instorrentdelsalous.cat
● Institut L’Estatut: 

www.insestatut.cat 

https://agora.xtec.cat/iesserreta/
http://www.instorrentdelsalous.cat
http://www.insestatut.cat


Preguntes? 
Si teniu més preguntes, podeu plantejar-les a 
les xerrades presencials i virtuals organitzades 
pels instituts durant les jornades de portes 
obertes.

PREINSCRIPCIÓ 2021-2022
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Moltes gràcies!
 


