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Documentació que cal presentar en fer la preinscripció  

Curs 2020-20211r ESO 

La informació sobre l’oferta de places escolars es fa pública i es pot consultar al web de la 
Generalitat de Catalunya (preinscripcio.gencat.cat) i a la Web del centre. 

Als efectes d'aconseguir una distribució equilibrada de l'alumnat, es preveu una reserva de 
places per a l'alumnat que presenti necessitats educatives específiques. 

Juntament amb la sol·licitud de preinscripció i durant el termini establert per fer-la (del 13 al 22 
de maig), cal presentar la documentació següent: 

A. Documentació que ha de presentar tothom 

• Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. En el 
cas que l'alumne es trobi en situació d'acolliment en família o institució, la resolució 
d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 

• Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a o guardador/a 
de fet) o, si es tracta de persones estrangeres, de la targeta de residència on consta el 
NIE o del passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, original i fotocòpia del 
document d'identitat del país d'origen. 

• Original i fotocòpia del DNI de l’alumne o alumna en cas que tingui una edat igual o 
superior a 14 anys o que tingui DNI tot i ésser menor de 14 anys, o del NIE o 
passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, original i fotocòpia del document 
d'identitat del país d'origen. 

B. Documentació acreditativa dels diferents criteris de baremació  (només s’ha de 
presentar per al criteri o els criteris al·legats a la sol·licitud) 

1-Alumnat que cursa simultàniament ensenyaments artístics de música o dansa i 
l'educació secundària obligatòria 

Els alumnes que cursen simultàniament ensenyaments professionals de música o dansa tenen 
prioritat en l’admissió a l’institut per davant d’altres alumnes. 

• Una declaració feta a la sol·licitud de preinscripció; en el moment de formalitzar la 
matrícula, l’alumne/a ha d’acreditar que està matriculat o admès pendent de 
matriculació per cursar aquests ensenyaments professionals en un centre autoritzat. Si 
no ho acredita i al centre hi ha llista d’espera, perd l’assignació i se li ofereix plaça en 
un centre del municipi que encara tingui vacants, llevat que amb independència de 
l’aplicació d’aquest criteri obtingui plaça al centre. 

2- Si hi ha germanes o germans escolaritzats al centre educatiu o de pares o tutors 
legals que hi treballen  

• No cal presentar cap document, perquè el centre comprova directament aquestes 
circumstàncies. 

• S’entén que un alumne o una alumna té germanes o germans escolaritzats al centre 
quan aquests ho estan en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció. 

• S’entén que un pare, una mare o un tutor o una tutora legal treballen al centre quan en 
el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció exerceix al centre una activitat 
continuada amb una jornada mínima en el centre de 10 hores setmanals, amb el 
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corresponent nomenament d’interí o substitut o amb un contracte laboral o 
administratiu. 

3- Proximitat del domicili de l’alumne o l'alumna o proximitat del lloc de treball de la 
persona   sol·licitant 

• 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, amb el de la 
targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones estrangeres sense NIE, 
s’acredita amb el 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 matrícula. 

• Quan per aquest criteri es consideri el domicili del lloc de treball: còpia del contracte 
laboral o d’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). 

4- Renda anual de la unitat familiar 

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

5- Discapacitat de l’alumne o l'alumna, el pare, la mare, el tutor, la tutora o germanes o 
germans 

• 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%. 

Es consideren afectats per una discapacitat igual o superior al 33% els pensionistes de la 
Seguretat Social que tenen reconeguda una pensió d’incapacitat permanent de grau total, 
absoluta o de gran invalidesa i els de les classes passives que tenen reconeguda una pensió 
de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat. En aquest cas, cal 
presentar el document acreditatiu de ser beneficiari/ària d’aquest tipus de pensió. 

6- Condició legal de família nombrosa o monoparental 

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

7- Si s’al·lega 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. 

 

• Cal presentar la documentació acreditativa de la circumstància (el centre i la comissió 
de garanties d’admissió han de valorar aquesta documentació). 
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C. Llocs de presentació de la documentació 

El formulari i la documentació s'han de presentar en un únic centre, aquell demanat en 
primer lloc. Si la sol·licitud s’ha tramès mitjançant el suport informàtic disponible al web del 
Departament d’Ensenyament, un cop enviades les dades a través d’aquesta eina informàtica, 
cal imprimir i signar la sol·licitud i, juntament amb la documentació acreditativa 
corresponent, presentar-la dins el termini establert al centre de primera opció. 

Les sol·licituds es podran presentar telemàticament durant tot el període de presentació 
de sol·licituds. En canvi, l’atenció presencial en els centres educatius per a la 
presentació de sol·licituds només es podrà fer durant una part d’aquest període. 

Cal indicar una adreça electrònica per rebre la informació del procés. 

 Les sol·licituds presentades dins de termini tenen prioritat respecte les sol·licituds 
presentades fora de termini. 

La falsedat o el frau en les dades aportades comporta la invalidació dels drets de 
prioritat que puguin correspondre en relació amb el criteri afectat. 

Per consultar l’àrea de proximitat al domicili i els centres adscrits podeu fer-ho a la 
pàgina web de l’Oficina Municipal d’Escolarització OME:  
(https://serveis.reus.cat/zonesescolars) 
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Criteris de prioritat i barem 

Per ordenar les sol·licituds de preinscripció s’apliquen, en primer lloc,  els criteris específics 
de prioritat que correspongui, seguidament, s’ordenen pels criteris generals de prioritat i 
després, pels criteris complementaris. 
Aquests criteris, i el barem de punts que tenen associat, permeten puntuar objectivament totes 
les sol·licituds d'admissió i poder ordenar-les. 
Les sol·licituds que queden empatades s'ordenen a partir del número de desempat que s'obté 
per sorteig. 

Els criteris de prioritat i els punts que atorga cada un són els següents: 

Criteris específics 

• Prioritat per a l’alumnat que estudiï música o dansa. L'alumnat que vol cursar 
ensenyaments professionals de música o de dansa ho pot fer constar a la sol·licitud 
de preinscripció i, en aquest cas, té prioritat (encara que no provingui d'un centre 
adscrit) per accedir a les places d'educació secundària obligatòria dels centres que 
tenen horaris adaptats als ensenyaments artístics. 

• Per cursar ensenyaments en un curs d'educació secundària obligatòria en un centre 
determinat té preferència l'alumnat que procedeix de centres adscrits a aquest centre. 

Criteris generals 

• Si en el moment en què es presenta la preinscripció, l'alumne o l'alumna té germans 
escolaritzats al centre o pares o tutors que hi treballin: 40 punts.  

o Aquest criteri també és aplicable a infants i joves en situació d'acolliment 
familiar. 

o Només a l'efecte d'aplicació d'aquest criteri, té la consideració de centre únic 
d'acord amb l'article 10.1 del Decret 75/2007, una escola pública d'infantil i 
primària i l'institut a què està adscrita quan l'escola només està adscrita a 
aquell institut. 

• Proximitat del domicili habitual de l'alumne o alumna al centre o, en el seu cas, la 
proximitat del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o la tutora, el guardador o la 
guardadora de fet (en el sentit de guarda legal previst al dret civil català o de resolució 
d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies). 

o Quan el domicili habitual estigui a l'àrea d'influència del centre: 30 punts. 
o Quan a instància del pare o la mare, el tutor o la tutora, el guardador o la 

guardadora de fet es prengui en consideració, en lloc del domicili habitual, 
l'adreça del lloc de treball d'un d'ells, i aquesta és dins l'àrea d'influència del 
centre: 20 punts. 

o Quan el domicili habitual és al mateix municipi del centre sol·licitat en primer 
lloc, però no en la seva àrea d'influència: 10 punts. 

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

• Quan l'alumne o l'alumna acrediti una discapacitat de grau igual o superior al 33%, o 
quan el pare, la mare, el tutor o la tutora, un germà o una germana de l'alumne o 
alumna acrediti una discapacitat igual o superior al 33%: 10 punts. 

Criteris complementaris 

• Si l'alumne o l'alumna forma part d'una família nombrosa o una família monoparental: 
15 punts.  


