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PREINSCRIPCIÓ CURS 2020-2021   
 
La preinscripció a l’Institut Ermessenda de Girona es pot realitzar: 
 

✓ Via telemàtica, al web www.gencat.cat/preinscripcio, escanejant 
tota la documentació demanada i adjuntant al formulari de 
preinscripció  

✓ Al mateix Institut Ermessenda de Girona. Només casos 
extraordinaris i amb cita prèvia. 
 

PREINSCRIPCIONS REALITZADES A TRAVÉS DE SUPORT INFORMÀTIC 

- Es podrà accedir a través del web  

www.gencat.cat/preinscripcio 

•  S'hi pot accedir mitjançant un ordinador, una tauleta tàctil o un 

telèfon mòbil. Una vegada enviades telemàticament les dades s'obté el 

resguard de la sol·licitud. Aquest resguard s'ha d’enviar per correu 

electrònic a la bústia electrònica 

b7010414@xtec.cat 

•  El centre ha de respondre per correu confirmant la recepció de la 

sol·licitud i la documentació, com a justificant de la formalització de la 

sol·licitud de preinscripció.  

•  Juntament amb el resguard de la sol·licitud de preinscripció cal presentar, en tots els casos, 

una còpia de la documentació escanejada o fotografiada (veure documentació a presentar) 

PREINSCRIPCIONS PRESENCIALS: PER MOTIUS EXTRAORDINADIS I AMB CITA PRÈVIA. 

NORMATIVA DE PREVENCIÓ COVID19 
 
Tots els usuaris que, per motius extraordinaris, han de fer preinscripció presencial s’hauran 
d’acollir al protocol de prevenció establert pel centre. 

- Cal demanar cita prèvia i complir estrictament l’horari assignat. En cas d’haver-se 
d’esperar es farà a l’entrada del centre però a l’exterior. 

- Cal respectar la senyalització del centre per saber a quins espais no es pot accedir i tenir 
clares les distàncies de protecció. 

- Les persones vulnerables, en període de confinament o que presentin símptomes de 
CoVid19 o altres patologies han d’evitar venir a fer la preinscripció. En aquest cas, 
poden autoritzar per escrit a una altra persona a portar la preinscripció i la 
documentació. 

- Cal portar mascareta i guants. 

- Cal netejar-se les mans amb el gel hidroalcohòlic que es disposarà a l’entrada del 
centre. 

- Cal portar un bolígraf i les fotocòpies fetes. 

- Només podrà venir a fer la preinscripció una única persona per alumne/a. 

- No es podrà accedir a cap altra zona del centre que no sigui la part de secretaria 
acadèmica, ni tan sols als serveis (WC). 

 

 
INFORMACIÓ I CONTACTES 

 
www.gencat.cat/preinscripcio 
 
- Institut Ermessenda de 

Girona 
 
Seu Cartanyà  
C. Doctor Antic Roca, 38 

667 372 930 

 
Seu Can Prunell 
C. Can Prunell 36 

677 073 135 
 
 
Adreça de correu electrònic 
 

   b7010414@xtec.cat  
 
 
- OME 
  C. Ciutadans, 3 
  ome@ajgirona.cat 
 
 
 
 

http://www.gencat.cat/preinscripcio
http://www.gencat.cat/preinscripcio
http://www.gencat.cat/preinscripcio
mailto:ome@ajgirona.cat
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El codi de l’Institut Ermessenda de Girona és el 17010414, tant per a la seu 
del Carrer Dr. Antic Roca o edifici Cartanyà, com per a l’edifici de Can 
Prunell. Podeu fer la preinscripció a qualsevol de les dues seus. Recordeu 
que la seu s’assigna segons l’escola de procedència, no per seu on realitzeu 
els tràmits. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR A L’INSTITUT 
 

Per a sol·licituds enregistrades amb suport informàtic: 

 
 
 
 
 
 

Horari de recollida de preinscripcions de 
l’Institut Ermessenda de Girona 

 

Matins: de 9 a 13.30h del 19 al 22 de maig 
 
AMB CITA PRÈVIA 
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Cal enviar al correu del centre el resguard de la sol·licitud que s’ha presentat i adjuntar-hi la 
documentació escanejada o fotografiada que es detalla. 
 
Per sol·licituds presencials: 
Full de preinscripció, l’original i còpia de la següent 
documentació: 
 
Documentació a presentar per a tothom: 
✓ La sol·licitud, que serà única. 
✓ Original i fotocòpia del Llibre de Família o altres 

documents relatius a la filiació. 
✓ Original i fotocòpia del DNI d’ambdós pares i tutors o de 

la targeta de residència on consta el NIE. 
✓ Original i fotocòpia del DNI o passaport de l’alumne/a (si 

en té), obligatori, si ha complert els 14 anys. 
✓ Original i fotocòpia de la Targeta d’Identificació 

Sanitària (TIS) de l’alumne/a. 
✓ Original i fotocòpia del Llibre o full actualitzat de 

vacunes. 
✓ Certificat d’empadronament i convivència, en el cas que 

l’adreça que consta al DNI no sigui correcta. 
✓ Documentació que acrediti la separació o divorci, si 

s’escau. 
 
SI CORRESPON 

 
✓ Carnet de família nombrosa o monoparental. 
✓ PIRMI: prestació de la renda mínima d’inserció. 
✓ Certificat de disminució igual o superior al 33% de 

l’alumne, el pare, la mare o els germans. 
✓ Certificat d’empresa o el contracte de treball, si 

s’al·lega proximitat al lloc de treball. 
 
 
 
 
CRITERIS DE PUNTUACIÓ 

 
CRITERIS GENERALS 
 
Germans escolaritzats al centre o pares que hi treballin en el moment de la preinscripció   40 p. 

 
Proximitat del domicili dins l’àrea d’influència (només una opció): 

- Domicili a Girona              30 p. 
- Lloc de treball dels pares a Girona              20 p. 
- Mateix municipi però no dins l’àrea d’influència         10 p. 

 
Beneficiaris de l’ajut de la renda mínima d’inserció           10 p. 

 
Alumnes o pares o germans amb discapacitat ≥ 33%          10 p. 

 
 
CRITERIS COMPLEMENTARIS 

CALENDARI 
 
Presentació de sol·licituds en suport 
informàtic 
Del 13 al 22 de maig de 2020 
 
Presentació de sol·licituds 
presencialment amb cita prèvia 
Del 19 al 22 de maig de 2020 
Presentació de documentació: 
Fins al 25 de maig de 2020 
Publicació llistes amb puntuació 
provisional 
29 de maig de 2020 
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 
 
Publicació de les llistes ordenades 
definitiva 
11 de juny de 2020 

 
Ampliació peticions de centres per a 
sol·licituds d’ofici: 
Del 26 al 29 de juny de 2020 
Oferta final de places escolars: 
6 de juliol 
Publicació llistes d’admesos i 
d’espera 
7 de juliol 
Matriculació 
Del 13 al 17 de juliol de 2020. 
Publicació de llistat de matriculats 
(en el centre) 
30 de setembre de 2020 
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Família nombrosa o monoparental            15 p. 

 
 
 
Es recomana posar a la sol·licitud tots els centres ordenats per ordre de preferència. 
La falsedat o el frau en les dades aportades comporta la invalidació dels drets de prioritat que 
puguin correspondre. 
El Departament d’Educació estableix que, per dirimir les situacions d’empat, s’efectuarà un 
sorteig públic a fi d’ordenar les sol·licituds empatades. 
 
 

 
 
 
 
   
 
 

 
 
 
Gràcies per la vostra confiança.  

 

 
JORNADA DE PORTES OBERTES 
Institut Ermessenda de Girona 

 
 
 

https://sites.google.com/insermessenda.cat/jpo2020ermessenda/p%C3%A0gina-principal
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