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Del 19 al 22 de maig de 2020 

Es pot fer arribar documentació complementària 

fins el dilluns 25 de maig (per correu electrònic o a la bústia 

IMPORTANT!: Només pot fer-se una preinscripció per alumne/a i s'ha de lliurar al centre que 
figuri en primer lloc. 

I sobre tot, CALDRÀ FORMALITZAR LA MATRÍCULA AL CENTRE ASSIGNAT del 13 al 17 de 
juliol (dates provisionals). 

 

Com fer la sol·licitud presencial: 

 
S’ha de demanar cita prèvia mitjançant l’aplicatiu (encara no disponible), per telèfon (al 

936392622, del 19 al 22 de maig de 9 a 13’30 h) o mitjançant un correu electrònic 

(a8064908@xtec.cat). 

 

S’ha de portar la sol.licitud impresa i preparada i els documents corresponents: 

http://ensenyament.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/ENS/TramitOVT/preinscripcio/oblig

atoris/A42.pdf  

L’alumnat de l’escola Sant Cristòfor va rebre el full de preinscripció en paper, que podeu fer servir. 

Si no el teniu ni el podeu imprimir, us en podem facilitar un quan vingueu al centre. 

 

Advertiments importants: 

Només podrà entrar una persona al centre. Si veniu acompanyats, la resta haurà de quedar-se al 

carrer. 

No es deixarà entrar ningú sense mascareta, i a l’entrada s’haurà de rentar les mans amb gel 

hidroalcohòlic. 

S’haurà d’evitar tant com sigui possible que acudeixin al centre persones de grups de risc. 

Cal portar la documentació sense grapes ni clips, emplenada de casa o, en cas que no sigui 

així, emplenar-la al centre, tot portant un bolígraf d’ús personal. 

La cua d’espera es farà al carrer i no es podrà entrar al centre fins que s’autoritzi el pas. 

No es podrà visitar cap instal·lació del centre. 

 

Heu de tenir a mà la documentació que us caldrà per omplir la sol·licitud: 

 

 DNI de l’alumne/a, si en té 

 Targeta sanitària individual (TIS) 

 DNI del pare i mare 

 RALC de l’alumne/a (us l’ha de facilitar l’escola) 

 Codi del centre actual: Escola Sant Cristòfor de Begues: 08014589 

 El Pont de l’Arcada d’Olesa de Bonesvalls: 08022379 

 Si no coneixeu el codi el podeu consultar a: http://mapaescolar.gencat.cat/ 

 Codi Institut Begues 08064908 
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DOCUMENTS NECESSARIS PER FER LA PREINSCRIPCIÓ  CURS 2020-2021  
a) Documentació general que cal presentar en tots els casos 
 

Juntament amb la sol·licitud i en el termini establert, cal presentar la documentació següent que identifica la persona sol·licitant: 

 Llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l'alumne/a es troba en situació d'acolliment en família o 

institució, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 

 DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la 

targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país 

d'origen. 

 DNI de l'alumne/a si és major de 14 anys o té DNI tot i ésser menor de 14 anys. 

 TIS de l’alumne. 

 

De manera 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/a o la persona titular del centre l'ha de 

valorar i deixar constància per escrit de la decisió adoptada. 

 

b) Criteris específics. 

b1. Per accedir a l’educació secundària obligatòria s’aplica el criteri específic d’adscripció de centre. L’adscripció entre centres no 

s’ha d’acreditar amb cap document. Tenen aquest criteri l’alumnat procedent de l’escola Sant Cristòfor de Begues. 
 

c) Criteris generals 
 

c1. Existència de germans escolaritzats al centre o de pares o tutors legals que hi treballen (en el moment de realitzar la 

preinscripció).Barem: 40 punts. 
No s’ha de presentar cap document acreditatiu perquè el centre en fa la comprovació 

c1.1 La puntuació també s’aplica per accedir a un centre públic quan el germà o germana està escolaritzat en un centre públic  que 

té la consideració de centre únic amb el centre per al qual es demana la plaça. Ens ho facilitarà l’escola Sant Cristòfor de Begues. 

c2. Proximitat del domicili habitual de l’alumne/a  al centre o, si escau, proximitat del lloc de treball del pare o mare, tu tor/a o 

guardador/a de fet: 

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

- Quan es pren en consideració, en comptes del domicili habitual, l'adreça del lloc de treball, i aquesta és dins l'àrea d'influència del 

centre: 20 punts. 

Per a aquest criteri no es pot acumular més d’una puntuació malgrat es doni més d’un dels supòsits previstos. 

Documentació acreditativa: 

- L'original i una fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE. 

- Quan el domicili habitual que s'al·lega no coincideix amb el del DNI o altres documents, 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 considera el domicili del lloc de treball, s'acredita mitjançant una còpia del contracte laboral o un certificat emès a 

aquest efecte per l'empresa. En el cas de treballadors en règim d'autònoms, es té en compte el domicili acreditat a l'Agència Tributària i s'ha 

d'acreditar amb una còpia del formulari de la declaració censal d'alta, modificació i baixa en el cens d'obligats tributaris (model 036 o 037). 

c3. Renda anual de la unitat familiar: 

Quan el pare o mare o tutor/a són beneficiaris de l'ajut de la renda garantida de ciutadania. 

- Barem: 10 punts. 

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

 

c4. Discapacitat de l'alumne/a, pare o mare, tutor/a o germans. 

Quan l'alumne/a acredita una discapacitat de grau igual o superior al 33%, o quan el pare o mare, tutor/a o un germà/ana de 

l'alumne/a acredita una discapacitat igual o superior al 33%. 

- Barem: 10 punts. 

- Documentació acreditativa: 

L'original i una 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 
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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. 

d) Criteris complementaris 

 

d1. Pel fet de formar part d’una família nombrosa o família monoparental. 

- Barem: 15 punts. 

- Documentació acreditativa: 

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

e) Altres situacions previstes en la norma 

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. 

 


