
Preinscripció per al curs 2020-2021 

La crisi sanitària ocasionada per la covid-19 va donar lloc a la suspensió del 
procediment de preinscripció i matrícula d’alumnes, regulat mitjançant la Resolució 
EDU/576/2020, de 28 de febrer. Aquesta resolució s’ha actualitzat amb data 7 de maig 
mitjançant unes instruccions signades pel director general d’atenció a la família i a la 
comunitat educativa. 

Per fer possible la realització d’aquest procediment, que és imprescindible per al 
funcionament correcte del sistema, s’han ajustat els calendaris i s’han introduït 
alguns canvis en la gestió, amb la incorporació de totes les mesures de 
prevenció imprescindibles per fer les gestions de forma segura, tant per al personal 
implicat com per a la ciutadana. 

Nou calendari del procés 

• Oferta inicial de places escolars: 8 de maig de 2020 
• Presentació de sol·licituds mitjançant el formulari online i el correu electrònic: 

del 13 al 22 de maig de 2020 
• Presentació de sol·licituds presencialment amb cita prèvia: del 19 al 22 de maig 

de 2020, en horari de 9 a 13’30 h 
• Presentació de documentació: fins al 25 de maig de 2020 

A PARTIR DEL DIA 13 TROBAREU EN AQUESTA PÀGINA ELS ACCESSOS 
I UN PAS A PAS PER FER I LLIURAR LA PREINSCRIPCIÓ 

Es podran formular consultes a través del correu del centre (a8064908@xtec.cat). Es 
podran fer també consultes telefòniques entre el 19 i el 22 de maig de 9 a 13’30 h 

Les dates proposades del mes de juny i posteriors són provisionals i poden variar 
en funció de l'evolució de la situació. 

• Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 29 de maig de 2020 
• Presentació de reclamacions: del 2 al 5 de juny de 2020 
• Llista de sol·licituds 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 
• Llista ordenada definitiva: 11 de juny de 2020 
• Ampliació de petició de centres per a les sol·licituds que no han obtingut cap 

assignació (assignació d'ofici): del del 26 al 29 de juny de 2020 
• Oferta final de places escolars: 6 de juliol de 2020 
• Llista d'alumnes admesos i llista d'espera: 7 de juliol de 2020 

Matrícula 

• Alumnes preinscrits amb plaça assignada a segon cicle d'educació infantil, 
educació primària i ESO: del 13 al 17 de juliol de 2020 

  


