PREINSCRIPCIÓ CURS 2020-2021
INSTITUT CAN RECORD – Codi de centre 08065469

TELEMÀTICAMENT: Del 13 al 22 de maig
Emplenar el formulari de preinscripció un cop enviat obtindreu un
resguard de sol·licitud. Aquest resguard juntament amb una còpia de la
documentació escanejada o fotografiada s'ha d'enviar al correu
electrònic del centre a8065469@xtec.cat posant a l'assumpte del
correu PREINSCRIPCIÓ.
Posteriorment el centre us contestarà el correu electrònic i serà el
justificant de la vostra preinscripció.

PRESENCIALMENT: Del 19 al 22 de maig (Només casos
excepcionals).
Cal demanar cita prèvia al telèfon del centre 938483354 en horari de 9 a
13 h de dilluns a divendres a partir del 13 de maig o bé en aquest enllaç.
El dia i hora assignat es podrà anar al centre i seguir les següents
indicacions:
• Portar la sol·licitud en paper i emplenada de casa.
• Portar un bolígraf.
• Portar la documentació fotocopiada o bé originals per a fotocopiar.
• Venir una sola persona a fer els tràmits que no pertanyi a cap grup
d'especial vulnerabilitat i que no presenti símptomes. En cas que
això no sigui possible es pot autoritzar per escrit una altra persona
a fer els tràmits.
• Portar guants i mascareta.

DOCUMENTACIÓ GENERAL QUE CAL ADJUNTAR EN TOTS ELS CASOS
•

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 en família o institució, del
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
• El DNI / NIE /PASSAPORT de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora
o guardador o guardadora de fet) 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.

DOCUMENTACIÓ QUE CAL ADJUNTAR EN CAS D'AL·LEGAR CRITERIS DE
PRIORITAT
•

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.
En el cas de l'Institut Can Record els centres adscrits són l'Escola Vallmanya de
Sant Esteve de Palautordera i l'escola Puig Drau de Montseny.
No cal presentar cap document acreditatiu, es fa la comprovació entre
centres.

•

b) Criteris generals
1. Germans escolaritzats al centre o pares o tutors legals que hi treballen
La puntuació també s'aplica quan el germà o la germana està escolaritzat en un
altre centre públic que té la consideració d'adscrit.
Barem: 40 punts
No cal presentar cap document acreditatiu, es fa la comprovació entre
centres.
2. Proximitat del domicili habitualde l'alumnat al centre o proximitat del lloc
de treball dels pares o tutors
Barem:
•

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

• Quan el lloc de treball dels pares o tutors és dins l'àrea d'influència del
centre:20 punts.
Encara que es doni més d'un supòsit, no es pot acumular més d'una
puntuació pel criteri de proximitat.
Documents:
• Quan el domicili habitual que s'al·lega no coincideix amb el del DNI o 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. Beneficiaris de l'ajut de la renda garantida de ciutadania
Barem:10punts
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'alumnat, pares o germans.
Barem:10punts
Documents:
• 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.

DUBTES
Per qualsevol dubte sobre la preinscripció podeu consultar el web
Estudiar a Catalunya on podeu trobar tota la informació referent a
la preinscripció escolar o bé enviar-nos un correu a
institutcanrecord@gmail.com o trucar al 938483354 de dilluns a
divendres de 9 a 13 h.

CALENDARI DE LA PREINSCRIPCIÓ
•

Oferta inicial de places escolars: 8 de maig de 2020 (podeu consultar web centre)

•

Presentació de sol·licitud 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

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

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

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

La llista d'alumnes matriculats al centre procedents del procés de preinscripció i admissió
es publica el 30 de setembre de 2020.

