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PREINSCRIPCIÓ PER AL CURS 2020/21 
 
Aquest és un full resum de les normes de preinscripció recollides en la Resolució 
EDU/576/2020, de 28 de febrer. 
 

Calendari de preinscripció i matrícula 
 
(Les dates del mes de juny i posteriors són provisionals i poden variar en funció de 
l’evolució de la pandèmia) 
 
•  Publicació de l'oferta inicial: 8 de maig de 2020. 

•  Període de presentació de sol·licituds: es podrà fer de forma exclusivament 
telemàtica entre els dies 13 i 22 de maig de 2020. 

•  A causa de les circumstàncies extraordinàries per la covid-19, només es podrà 
presentar la preinscripció de forma presencial entre els dies 19 i 22 de maig de 2020 i 
sempre amb cita prèvia. 

• Així, la preinscripció presencial es podrà fer des del 19 de maig fins el 22 de maig  
inclòs, entre les 9.00 i les 13.30. Per a fer-ho, caldrà demanar cita prèvia trucant per 
telèfon o a través d’una eina corporativa a Internet durant les 24 h del dia. 

•  Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació 
provisional: 29 de maig de 2020. 

•  Termini de reclamació de la puntuació provisional: del 2 al 5 de juny de 2020. 

•  Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació un 
cop resoltes les reclamacions: 9 de juny de 2020. 

•  Sorteig del número de desempat: 9 de juny de 2020, a les 11 h. 

•  Publicació de la llista ordenada definitiva: 11 de juny de 2020. 

•  Període d'ampliació de peticions per a les sol·licituds de preinscripció sense 
assignació (assignació d'ofici): del 26 al 29 de juny de 2020, ambdós inclosos. 

•  Publicació de l'oferta final: 6 de juliol de 2020. 

•  Publicació de les llistes de l'alumnat admès i, si escau, de la llista d'espera: 7 de 
juliol de 2020. 
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•  Període de matrícula per a l'alumnat preinscrit amb plaça assignada a l'ESO: del 
13 al 17 de juliol de 2020. 
 

Presentació de sol·licituds 
 

• La sol·licitud de preinscripció es pot fer telemàticament: 
http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/20483-

obligatoris?category=&moda=1 

• Si la sol·licitud s'ha tramès mitjançant el suport informàtic disponible al web del 
Departament d'Educació, un cop enviades les dades, cal enviar el resguard i la 
documentació necessària -escanejada o fotografiada- mitjançant un correu 
electrònic a la bústia electrònica del centre  (preinscripcio@inscabrils.cat) 
indicant el nom i cognoms de l’alumne i el curs al que es preinscriu. Des del 
centre s’enviarà una resposta al correu electrònic com a acusament de rebuda. 

• Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per alumne/a. S'hi poden 
indicar diverses peticions d'admissió en centres diferents, ordenades per ordre de 
preferència. La presentació de més d'una sol·licitud comporta duplicitat i la 
invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre. 

• Són preferents les peticions a un centre i ensenyament que té una relació 
d'adscripció amb el centre i ensenyament de procedència, i són no preferents les 
que no tenen aquesta relació d'adscripció i també, les posteriors a una petició no 
preferent, malgrat que existeixi la relació d'adscripció. 

• Per a aquelles famílies que no puguin fer la preinscripció telemàtica hi ha la 
possibilitat de fer-la presencialment al centre demanant cita prèvia. Cal veure les 
instruccions que es publicaran a la web del centre. 
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Documentació identificativa que cal presentar en qualsevol cas 
 

• Còpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. 
• Còpia del document nacional d'identitat de la persona sol·licitant o de la targeta de 

residència o del document d’identitat del país d’origen, segons pertoqui. 
• Còpia del document nacional d'identitat de l'alumne en cas que en disposi o bé 

sigui major de 14 anys. 
• Tot i així, el centre pot requerir la presentació de la documentació original i/o 

demanar documentació alternativa addicional per comprovar les circumstàncies 
al·legades, a l’empara de la normativa d’admissió. 

 
 

Criteris de prioritat i documentació 
 

Criteris generals Documentació acreditativa 
Existència de germans escolaritzats al centre o de 
pares o tutors legals que hi treballen. 
 
A aquest efecte cal tenir present que l’Institut Cabrils 
junt amb les escoles Mas Maria i l’Olivera formen 
centre únic. 40 punts. 

El centre comprova directament aquestes 
circumstàncies. 
 
Si s'al·lega que el germà/ana està 
escolaritzat en un centre públic que té la consideració 
de centre únic amb el centre per al qual es demana la 
plaça. 

Quan el domicili habitual estigui a l'àrea d'influència 
del centre: 30 punts. 
 
Quan, en lloc del domicili habitual, es prengui l'adreça 
del lloc de treball del pare, mare o tutor/a, i aquest és 
dins l'àrea d'influència del centre: 20 punts. 
 

Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant o 
de la targeta de residència on consta el NIE en el cas 
de persones estrangeres. 
 
Quan el domicili habitual que s'al·lega no coincideix 
amb el del DNI de la persona sol·licitant o de la 
targeta de residència, cal un certificat o volant 
municipal de convivència de l'alumne/a, on ha de 
constar que conviu amb la persona sol·licitant. En 
aquest cas, cal presentar el DNI renovat amb l'adreça 
correcta dins el termini per a la matricula. 
 
Quan per aquest criteri es consideri el domicili del lloc 
de treball, s'acredita mitjançant una còpia del 
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Criteris generals Documentació acreditativa 
contracte laboral o un certificat emès a aquest efecte 
per l'empresa. En el cas de treballadors en el règim 
d'autònoms, es tindrà en compte el domicili acreditat 
a l'Agència Tributària i s'acreditarà amb còpia del 
formulari de la declaració censal d'alta, modificació i 
baixa en el cens d'obligats tributaris (model 036 o 
037). 

Quan el pare o la mare, el tutor o la tutora siguin 
beneficiaris de l'ajut de la renda garantida de 
ciutadania: 10 punts. 

Documentació acreditativa de ser beneficiari/ària de 
la prestació econòmica de la renda garantida de 
ciutadania. 

Quan l'alumne/a , el pare, la mare, el tutor/a, un 
germà o una germana de l'alumne/a acrediti una 
discapacitat igual o superior al 33%:  10 punts. 

Original i fotocòpia de la targeta acreditativa de la 
discapacitat o del certificat de discapacitat de la 
persona que al·lega aquesta condició emès pel 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 
També s'admeten els certificats de discapacitat 
emesos pels organismes competents d'altres 
comunitats autònomes. En tot cas, cal acreditar una 
discapacitat igual o superior al 33%. 

 
Criteris complementaris Documentació 

Per formar part d'una família nombrosa o  
monoparental: 15 punts. 

Original i fotocòpia del carnet vigent de família 
nombrosa o monoparental. 

 
Altres situacions Documentació 

Al·legar el trasllat de la unitat familiar per mobilitat 
forçosa dels pares o tutors legals o un canvi de 
residència derivat d'actes de violència de gènere. 

Documentació acreditativa de la 
circumstància.  El centre i la comissió de garanties 
d'admissió han de valorar aquesta documentació. 
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Observacions 

⚠ El formulari de sol·licitud s'ha d’enviar al centre demanat en primer lloc durant el 
termini establert. 

⚠ És obligatori fer constar en la sol·licitud el número identificador de l'alumne, que ha 
de facilitar el centre d’on prové. 

⚠ Qualsevol criteri no acreditat en el termini que s'estableixi no es considera a l'efecte 
de barem. 

 ⚠ En el cas dels menors d'edat, qui presenta i signa la sol·licitud de preinscripció, 
pare, mare, o el tutor o la tutora legal, es responsabilitza de la sol·licitud i que les 
peticions que s'hi consignen s'han fet amb l'acord de l'altre progenitor, cas que existeixi. 

⚠ La falsedat o el frau en les dades al·legades comporta la invalidació dels drets de 
prioritat que puguin correspondre, incloent si escau, la pèrdua de la plaça per al curs 
corresponent a la preinscripció. 
 
 


