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Instruccions preinscripció ESO curs 2020-21 

Període de preinscripció 

Període de presentació de sol·licitud de preinscripció: 13 a 22 de maig. 

• Del 13 al 22 de maig telemàtica  

• Del 19 al 22 presencial amb requisit de cita prèvia a la secretaria de l’institut.  

Horari de secretaria de 10 a 13 h 

Els estudiants que cursen estudis professionals de música i/o dansa tenen prioritat per la 
preinscripció a l’Institut Salvador Vilaseca.  

Telèfon  de consultes:  667020933                        

Horari d’atenció telefònica: de 9 a 14 h de dilluns a divendres. 

Correu electrònic de consultes: info@savi.cat 

Correu electrònic per enviar documentació: secretariacentre@savi.cat 

Informació sobre el procés de preinscripció, cita prèvia i sol.licitud 

telemàtica: http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/ 

Documentació que cal presentar  (Consulteu l’Annex 1) 

- Sol·licitud de preinscripció degudament emplenada, si es fa presencialment, i 

reguard de sol·licitud telemàtica i documentació necessària enviada escanejada 

o fotografiada al correu que el centre que es demana en primera opció ha 

habilitat. 

- Tota la informació per fer la preinscripció es pot consultar al portal 

preinscripcio.gencat.cat. 

- Llibre de família o altres documents relatius a la filiació. En el cas que l'alumne 

es trobi en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de 

Treball, Afers Socials i Famílies. 

- 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, caldrà presentar el document 

d'identitat del país d'origen. 

- 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 caldrà presentar el document d'identitat del país 

d'origen. 

- Documentació que acredita el compliment dels criteris al·legats. (Consulteu 

l’Annex 1) 
 

Presentació de la documentació 
 

mailto:info@savi.cat
mailto:secretariacentre@savi.cat
http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/
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La presentació de la sol.licitud i la resta de documentació es pot fer telemàticament  o 

presencialment. ES RECOMANA LA VIA TELEMÀTICA sempre que sigui possible. 

 

- Via telemàtica (del 13 al 22 de maig) 
- Cal emplenar la sol·licitud de preinscripció que trobaran al portal 

preinscripcio.gencat.cat. 

- Cal enviar al correu electrònic secretariacentre@savi.cat el resguard de la sol·licitud 

i tota la documentació escanejada o fotografiada indicant el nom i cognoms de 

l’alumne i el curs al que fa la preinscripció: NOM_COGNOM_CURS 

Per exemple: Xavier_Garcia_1r d’ESO 

- La sol·licitud de preinscripció es considerarà formalitzada amb l’enviament del 

correu electrònic, amb el resguard i la documentació acreditativa adjunta. 

- Després de rebre el correu i la documentació annexada, el centre enviarà un 

correu justificant la recepció de la sol·licitud i la documentació per a què el 

sol·licitant en tingui constància 

- El període per presentar el resguard i la documentació finalitza un dia més tard 

que el període de presentació de sol·licituds. 

- En cas de dubte sobre la seva veracitat, el centre pot requerir la presentació de la 

documentació original i/o demanar documentació alternativa addicional per 

comprovar les circumstàncies al·legades. 

- Les sol·licituds fora de termini s’han d’ enviar en format PDF a l’adreça electrònica 

de secretaria, junt amb la documentació necessària escanejada o fotografiada. La 

sol·licitud es donarà d’alta en l’aplicatiu informàtic del Departament d’Educació 

però constarà com a fora de termini. 

 
Via presencial (del 19 al 22 de maig) 
 

- Per presentar la sol·licitud i la documentació necessària caldrà demanar cita prèvia 

a través del portal preinscripcio.gencat.cat. 

- En cas de no disposar dels mitjans necessaris també es pot demanar cita prèvia 

trucant al telèfon 667020933 de l’institut en horari de 9 a 14 h de dilluns a 

divendres. 

- A l’interior del centre romandran UNICAMENT LES PERSONES QUE SERAN ATESES 

i  la resta esperarà el seu torn a l’exterior. 

- Per facilitar la gestió de les cues i potenciar la protecció personal  NOMÉS UNA 

PERSONA HA DE VENIR A L’INSTITUT a presentar la sol·licitud i la documentació el 

dia i l’hora indicats en la cita prèvia.  

- HEU DE PORTAT MASCARETA I GUANTS per protegir-vos i minimitzar el risc de 

transmissió del COVID-19. 

- NO HAN DE VENIR AL CENTRE PERSONES DE GRUPS D’ESPECIAL VULNERABILITAT 

O EN PERÍODE DE CONFINAMENT  o que presentin símptomes; en aquest cas, 

poden autoritzar per escrit a una altra persona a portar la sol·licitud i la 

documentació.  

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/
mailto:secretariacentre@savi.cat
http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/
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- Una persona del centre s’encarregarà de l’organització de la cua i vetllarà per tal 

que dins de l’institut es mantinguin en tot moment la distància i les mesures de 

protecció personals. 

- La sol·licitud HA D’ESTAR DEGUDAMETN EMPLENADA I SIGNADA ABANS DE 

PRESENTAR-LA. Per això recomanem que es faci a casa. 

- Cal que en la sol·licitud s’indiqui  EL NÚMERO IDENTIFICADOR DE L’ALUMNE ( 

IDALU). 

- Per garantir les mesures de protecció, el centre no pot compartir material com ara 

bolígrafs, grapadores,.. Per això demanem que PORTEU EL VOSTRE PROPI 

BOLÍGRAF, si és el cas que he d’escriure en el formulari. 

- Cal portar l’original i una fotocòpia de tota la documentació que es presenta.  

- En cas de dubte sobre la seva veracitat, el centre pot requerir la presentació de 

documentació alternativa addicional per comprovar les circumstàncies al·legades. 

- Les sol·licituds fora de termini s’han d’ enviar en format PDF a l’adreça electrònica 

de secretaria, junt amb la documentació necessària escanejada o fotografiada. La 

sol·licitud es donarà d’alta en l’aplicatiu informàtic del Departament d’Educació 

però constarà com a fora de termini. 

 

Publicació llistes barem, assignacions i espera 

La publicació de les llistes anonimitzades ordenades per barem, assignacions i llistes 

d’espera es farà a la pàgina web de l’institut. 

 

Reclamacions 

- La presentació de reclamacions a les dades publicades Es farà, de manera general, 

mitjançant un correu electrònic del centre secretariacentre@savi.cat  

- L’institut enviarà correu de resposta com a justificant de recepció de la reclamació. 

- El centre també oferirà la possibilitat de presentar les reclamacions presencialment 

a les persones que excepcionalment ho necessitin. Per fer-ho caldrà trucar al telèfon 

667020933 i concertar cita prèvia. 

Matrícula 

Un cop resoltes les reclamacions i publicades les llistes d’admesos i la llista d’espera 

començarà un període de matricula.  

• Període de matrícula: Del 13 al 17 de juliol inclosos 
- L’institut gestionarà el tràmit de la matrícula presencialment a través de cites 

prèvies, utilitzant el mateix aplicatiu que durant la preinscripció o el telèfon indicat 

anteriorment. 

- També es pot fer una confirmació de matrícula enviant de la documentació 

necessària a través d’un correu electrònic secretariacentre@savi.cat . L’institut 

respondrà amb una correu de confirmació, com a justificant de la formalització de 

la matrícula. 

mailto:secretariacentre@savi.cat
mailto:secretariacentre@savi.cat
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Informació a la pàgina web del centre 

- La pàgina web del centre serà el lloc de referència on es publicarà tota la informació 

necessària del procés de preinscripció i matrícula.  

• Correu oficial del centre per rebre documentació, telèfon informatiu i de 

gestió de cites prèvies, informació general sobre el procés de preinscripció i 

matrícula. 

• Període i horari d’atenció al públic presencialment i telefònica. 

• Publicació de les llistes baremades. 

• Publicació de llistes definitives d’admesos i llistes d’espera. 

• Calendaris del procés de preinscripció i matrícula. 

 

 

ANNEX 1 

Documentació identificativa 

El resguard de la sol·licitud s'ha d'enviar per correu electrònic, en tots els casos, 
acompanyat dels documents escanejats o fotografiats següents:  

• El llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l'alumne o alumna està en 

situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers 

Socials i Famílies. 

• El DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o, si el 

sol·licitant és estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Si es 

tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen. 

• El DNI de l'alumne o alumna major de 14 anys o si té DNI tot i ser menor de 14 anys. 

 
De forma extraordinària, les dades d'identificació o de filiació dels alumnes 
estrangers també es poden acreditar amb el document d'identitat, el llibre de família del 
país d'origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar. El director o 
directora del centre la valorarà i deixarà constància per escrit de la decisió adoptada. 

Documentació acreditativa dels criteris de prioritat 

Les persones que al·leguen el compliment d'un o més criteris de prioritat (específic, 
general o complementari) han d'enviar també la documentació escanejada o 
fotografiada, per les dues cares, que s'indica per a cada criteri. 

La falsedat o el frau en les dades al·legades o en la documentació aportada comporta la 
invalidació dels drets de prioritat i fins i tot, si escau, la pèrdua de la plaça assignada; si és 
el cas, el Departament d'Educació comunica a l'autoritat competent el fet perquè aquesta 
adopti les mesures oportunes en relació amb la responsabilitat que correspongui, tant del 
sol·licitant com de la persona que hagi emès la documentació acreditativa. 
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 a) Criteri específic 

Per a l'educació primària i l'ESO, tenen preferència els alumnes que procedeixen 
de centres i ensenyaments adscrits al centre sol·licitat. 

No cal presentar cap document acreditatiu. 

b) Criteris generals 

1. Germans escolaritzats al centre (en el moment de presentar la sol·licitud de 
preinscripció) o pares o tutors legals que hi treballen (en el moment de presentar la 
sol·licitud de preinscripció amb una activitat continuada, una jornada mínima de 10 hores 
setmanals i el corresponent nomenament d'interí o substitut o un contracte laboral o 
administratiu). 

La puntuació també s'aplica per accedir a un centre públic quan el germà o la germana 
està escolaritzat en un altre centre públic que té la consideració de centre únic (dos 
centres públics adscrits en què l'escola de primària només està adscrita a un centre de 
secundària). 

Aquest criteri és aplicable a infants i joves en situació d'acolliment familiar atenent a la 
composició de la família acollidora. 

Barem: 40 punts 

Documents 

• Cap, si es tracta del mateix centre. 

• Si s'al·lega que el germà o la germana estan escolaritzats en un centre públic que té la 

consideració de centre únic cal especificar el nom del centre on el germà està 

escolaritzat perquè el centre de primera opció pugui demanar a l'altre centre que ho 

ratifiqui per correu electrònic. 

2. Proximitat del domicili habitual de l'alumne o alumna al centre o proximitat del lloc de 
treball del pare, la mare, el tutor o tutora o el guardador o guardadora de fet. 

Barem 

• Quan el domicili habitual es troba a l'àrea d'influència del centre: 30 punts. 

• Quan, a instància del sol·licitant es pren en consideració l'adreça del lloc de treball del 

pare, la mare, el tutor o tutora, o el guardador o guardadora de fet, i aquest és dins 

l'àrea d'influència del centre: 20 punts. 
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• En el cas de Barcelona ciutat, quan el domicili habitual es troba al mateix districte 

municipal que el centre sol·licitat en primer lloc, però no en la seva àrea 

d'influència: 15 punts. 

• 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. 

Encara que es doni més d'un supòsit, no es pot acumular més d'una puntuació pel criteri 
de proximitat. 

Documents 

• El 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, 

certificat o volant municipal de convivència de l'alumne o alumna, on ha de constar que 

conviu amb la persona sol·licitant. 

• Quan, per aquest criteri es considera el domicili del lloc de treball, el contracte laboral 

o un certificat emès a aquest efecte per l'empresa. En el cas de treballadors en el règim 

d'autònoms es té en compte el domicili acreditat a l'Agència Tributària i es justifica 

amb el formulari de la declaració censal d'alta, modificació i baixa en el cens d'obligats 

tributaris (model 036 i 037). 

 
3. Renda anual de la unitat familiar en el cas que el pare, la mare, el tutor o tutora, o el 
guardador o guardadora, siguin beneficiaris de l'ajut de la renda garantida de ciutadania. 

Barem: 10 punts 
 
Documents: 

• Acreditació de ser beneficiari o beneficiària de la prestació econòmica de la renda 

garantida de ciutadania. 

4. Discapacitat (igual o superior al 33%) de l'alumne o alumna, el pare o mare, o el germà 
o germana. 

Barem: 10 punts 
 
Documents 



 

7 
 

• El certificat o la targeta acreditativa de la discapacitat de la persona que n'al·lega la 

condició emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies o organismes 

competents d'altres comunitats autònomes. 

• Si és el cas, el document acreditatiu de ser beneficiari d'una pensió d'incapacitat 

permanent de grau total 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. 

C) Criteri complementari 

L'alumne o alumna forma part d'una família nombrosa o monoparental. 

Barem: 15 punts 

Documents 

• El títol de família nombrosa o monoparental vigent. 

Simultaneïtat d'ensenyaments professionals de música i dansa i programes esportius 
d'alt rendiment amb l'ESO 

Encara que no provinguin d'un centre adscrit, tenen prioritat per accedir a les places 
d'ESO dels centres amb l'horari adaptat: 

• Els alumnes que cursen o opten per cursar ensenyaments professionals de música o de 

dansa. En el moment de fer la sol·licitud de preinscripció i en formalitzar la matrícula 

han de declarar que estan matriculats o admesos pendents de matrícula en un centre 

autoritzat per cursar ensenyaments professionals. 

• Els alumnes que segueixen programes esportius d'alt rendiment (inclosos els 

esportistes integrats en la tecnificació esportiva i els esportistes d'alt nivell o alt 

rendiment). Aquesta condició s'acredita amb un dels documents següents: 

- Certificat del Consell Català de l'Esport que especifiqui que formen part del pla de 

tecnificació del programa ARC (alt rendiment català), per als esportistes que es troben 

en l'etapa de tecnificació esportiva. 

- Certificat del Consell Català de l'Esport que ratifiqui el certificat del Consell Superior 

d'Esport, per als esportistes d'alt rendiment segons el Reial decret 971/2007. 

- Relació d'esportistes d'alt nivell publicada al DOGC o BOE per als esportistes d'alt 

nivell. 
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