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Benvolgudes famílies, 

En aquest document us volem donar les pautes per realitzar la preinscripció de noves matrícules per al curs 
2020-21 al nostre centre. 

CALENDARI 

-Del 13 al 22 de maig - TELEMÀTICA 
-Del 19 al 22 de maig - PRESENCIAL (amb cita prèvia) 
 

COM ES POT FER LA PREINSCRIPCIÓ 

Telemàticament, preferiblement: 

Pas 1:  Heu de fer el tràmit telemàtic a través de http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/ i omplir 
el formulari.  

http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/20483_preinscripcio_escolar?moda=1 

 Pas 2: Guardar el resguard i enviar-lo al correu de l’escola  a8063710@xtec.cat  amb la documentació 
necessària, escanejada o fotografiada (es detalla a baix), tot indicant en el tema del correu: 
PREINSCRIPCIÓ-NOM DE L’ALUMNE. 

La sol·licitud de preinscripció es considera formalitzada amb l’enviament al centre del correu electrònic, 
amb el resguard i la documentació acreditativa adjunta. 

Pas 3: Quan l’escola rebi aquesta documentació, us contestarà al correu per a què en tingueu constància.  

En cas de dubte sobre la veracitat de la documentació l’escola pot requerir la presentació de la documentació 
original i/o demanar documentació alternativa addicional per comprovar les circumstàncies al·legades, a 
l’empara de la normativa d’admissió. 

Presencialment, de manera excepcional: 

Si no podeu fer la presentació telemàtica, es concertarà cita prèvia per els dies 19, 20, 21 i 22 de maig. 
Aquesta cita es podrà concertar de dues formes possibles: 

1- A l’aplicació que posa a disposició el Departament d’Educació i que serà accessible a través de la 
nostra pàgina web i des del web del Departament d’Educació. 
http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/20483_preinscripcio_escolar?moda=1 
 

2-  O a través del correu electrònic de l’escola a8063710@xtec.cat  operatiu de 9:30h a 13:30h a 
partir del 13 de maig fins el 22. 

L’atenció presencial es farà únicament amb cita prèvia des del dia 19 fins el 22 de maig de 9:30h a 13:00h 
seguint aquestes indicacions: 

● Al centre ha de venir el menor nombre possible de persones a fer les gestions (preferiblement, una 
sola persona). 

● S’ha de portar la documentació per a poder-la escanejar o fotocopiar i, si pot ser, la sol·licitud 
emplenada des de casa. Si no es porta complimentada des de casa es recomana portar el propi 
bolígraf. 
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● És obligatori  portar mascareta i guants ( al centre disposarem d’aquestes proteccions per si algú no 
en té). 

● No han d’acudir al centre les 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. 

D’altra banda, s’estableix la neteja diària dels espais, la ventilació periòdica de les instal·lacions; la 
instal·lació de mampares de protecció per als treballadors -i quan això no sigui possible, garantir al màxim la 
protecció individual dels treballadors-; i l’ús de mascaretes quirúrgiques, de pantalles protectores facials i de 
guants per personal que faci atenció al públic, així com de gel hidroalcohòlic. 

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER LA PREINSCRIPCIÓ EN LES DUES MODALITATS 

● -Fotocòpia* del llibre de família. 
● -Fotocòpia* del DNI del pare, de la mare /tutors o NIE 
● -Fotocòpia* del DNI de l’alumne/a, si el té, o NIE. 
● -Fotocòpia*Padró col·lectiu. 
● -Fotocòpia* de la Targeta Sanitària Individual TSI del nen/a . 
● -Foto de l’alumne/a tipus carnet. 
● -Fotocòpia *del carnet de vacunació. 
● -Fotocòpia* d’altres documents que al·leguin i acreditin l’assignació de punts tant generals com 

complementaris (PIRMI, discapacitat, família nombrosa/monoparental...) 

*(escanejat en PDF o imatge) 

En tots els ensenyaments obligatoris  per a l’ordenació de les sol·licituds s’apliquen els criteris generals de 
prioritat, que són els següents: 

-Si actualment hi ha germans matriculats al centre o el pare, mare, tutor legal hi treballa: 40 punts. 

-Per proximitat del domicili o el lloc de treball al centre sol·licitat en primer lloc (només una opció): 

 - Domicili a l’àrea de proximitat del centre :30 punts. 

 -Lloc de treball a l’àrea de proximitat del centre: 20 punts. 

-Si el pare, mare o tutor legal reben l’ajut de la renda garantida de ciutadania: 10 punts. 

-Per  discapacitat igual o superior al 33% de l’alumne o d’un familiar de primer grau: 10 punts. 

-Com a criteris complementaris de desempat, hi ha el de família nombrosa o monoparental: 15 punts. 

Sobre les reclamacions a la llista de barem provisional: 

Els resultats de la preinscripció es podran consultar per internet: els resultats individuals des d’Estudiar a 
Catalunya http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/obligatoris/ i els llistats al web del 
centre. Els centres generaran les llistes que s’han de publicar durant el procés de preinscripció amb les dades 
personals dels sol·licitants anonimitzades. 

La presentació de reclamacions a les dades publicades en la llista de barem provisional es farà, de manera 
general, mitjançant un correu electrònic a la bústia electrònica oficial del centre. De manera anàloga al que 
es fa en la presentació de sol·licituds en suport informàtic, el centre ha d’enviar un correu de resposta com a 
justificant de recepció de la reclamació. 
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PLACES OFERTADES per la preinscripció. 

P3 P4 P5 1r 2n 3r 4t 5è 6è 
25 0 0 1 0 0 0 1 0 

 

Moltes gràcies per la vostra col·laboració, 

Equip Directiu 

 
 
  
 


