Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
Escola Bisbat d’Ègara
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PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ CURS 2020-2021
Calendari de preinscripció i matriculació
Publicació de l’oferta inicial
Període presentació de sol·licituds
Publicació de les llistes amb la puntuació
provisional
Termini per presentar reclamacions, si cal, a la
puntuació provisional
Sorteig del número de desempat
Llista ordenada definitiva
Període d'ampliació de petició de centres per a
les sol·licituds que no han obtingut cap
assignació (assignació d'ofici)
Oferta final de places escolars
Llistes d'alumnes admesos (i llistes d'espera, si
n'hi ha)
Període de matriculació

Dimecres, 18 de març de 2020
del 23 de març al 1 d’abril de 2020
Dimecres, 22 d’abril de 2019
Del 23 al 29 d’abril de 2020
Dimarts, 5 de maig de 2020
Divendres, 8 de maig de 2020

Del 27 al 29 de maig de 2020
Dilluns, 8 de juny de 2020
Dimarts, 9 de juny de 2020
Del 16 al 22 de juny de 2020

Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per alumne/a però s'hi
poden indicar peticions d’admissió en diversos centres, sempre ordenats per ordre de
preferència. La presentació de més d’una sol·licitud comporta la invalidació dels drets
de prioritat que puguin correspondre.
Presentació sol·licituds:

1) Preferentment a l’escola sol·licitada en primera opció ( A secretaria, edifici de primària horari de
9 a 13 i 15 a 17 hores)

2) OME : c/ de la Rasa, 24 – Terrassa
3) Internet: www.gencat.cat/ensenyament (les sol·licituds per internet s’han de presentar en paper amb la
documentació demanada a l’escola sol·licitada en primera opció)

Per a totes les sol.licituds:
Documentació Acreditativa

Documentació que s'ha de presentar en tots els casos:



Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació
Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor legal) o de la
targeta de residència on consta el NIE si es tracta de persones estrangeres
Nota: Les dades d'identificació o filiació per a l'alumnat estranger podran acreditar-se amb els
documents d'identitat, el passaport o el llibre de família del país d'origen.
* Els originals de la documentació es retornaran un cop contrastats amb les fotocòpies presentades.
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Criteris generals de prioritat i barem a aplicar
Criteris generals
Puntuació
Documentació acreditativa
Existència de germans o germanes
escolaritzats o escolaritzades al centre o
de pares, mares o tutors legals que hi
40
Ho comprova el propi centre
treballin en el moment que es presenta
la sol·licitud de preinscripció
Per els criteris de proximitat al centre no es pot acumular més d'una puntuació, malgrat es doni més d'un dels
supòsits previstos.

Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant o
de la targeta de residència on consta el NIE en el cas
de persones estrangeres.
a) Quan el domicili de la persona
sol·licitant estigui en l'àrea de proximitat
del centre

30

Només quan el domicili al·legat no coincideix amb el
DNI o de la targeta de residència de la persona
sol·licitant, cal presentar 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 matricula.

b) Quan a instància de la persona
sol·licitant es prengui en consideració,
en comptes del domicili de l'alumne o
alumna, l'adreça del lloc de treball del
pare o mare, tutor o tutora

20

Còpia del contracte laboral o certificat emès a l'efecte
per l'empresa

c) Quan el domicili de la persona
sol·licitant és al mateix municipi on està
ubicat el centre, però no en l'àrea de
proximitat del centre sol·licitat en primer
lloc

10

Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant o
de la targeta de residència on consta el NIE en el cas
de persones estrangeres. Només quan el domicili
al·legat no coincideix amb el DNI o amb la targeta de
residència de la persona sol·licitant, cal presentar
volant municipal de convivència

Renda per càpita de la unitat familiar:
quan el pare, mare, tutor o tutora siguin
beneficiaris de l'ajut de la renda mínima
d'inserció

10

Documentació acreditativa de ser beneficiari de la
prestació econòmica de la renda mínima d'inserció

10

Original i fotocòpia del certificat de disminució del
Departament d'Acció Social i Ciutadania o certificat de
disminució de l'ICAM o pels organismes competents
d'altres comunitats autònomes.

Discapacitat de l'alumne o alumna, pare,
mare, tutor, tutora o germans igual o
superior al 33%

Criteris complementaris de prioritat i barem a aplicar
Criteris complementaris
Condició legal de família
nombrosa o monoparental

Puntuació
15

Documentació acreditativa
Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa vigent o títol
de familia monoparental que tramita el departament d'Acció
Social i Ciutadania.

La falsedat o frau en les dades al·legades o en la documentació aportada es tracten d'acord
amb el que estableix l'apartat 5.4 de la Resolució EDU/452/2019.
Sorteig públic per determinar l'ordenació de sol·licituds
Data i hora: 5 de maig , a les 11 h. (El resultat es difondrà a partir de les 12 h.)
Lloc:
Serveis Centrals del Departament d'Ensenyament (Via Augusta, 202,
Barcelona)
Més informació a:

http://www.gencat.cat/preinscripcio

http://www.terrassa.cat/educacio

OME: c/ de la Rasa, 24 -08221 Terrassa – Telf: 937 80 35 11
2

