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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 amb
suport informàtics
Presentació de sol·licituds amb cita prèvia
Presentació de documentació
Publicació de les llistes amb el barem provisional
Presentació de reclamacions al barem provisional
Publicació de llistes amb el barem un cop resoltes
les reclamacions
Sorteig
Publicació de llistes ordenades definitives
Publicació de les llistes d'assignació i llista
d'espera
Matrícula

8 de maig de 2020
del 13 al 22 de maig de 2020
Del 19 al 22 de maig
Fins al 25 de maig
29 de maig
Del 2 al 5 de juny
9 de juny
9 de juny
11 de juny
7 de juliol
Del 13 al 17 de juliol

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) Per tal de reduir la presència de les famílies en els centres educatius, es promou l’ús de la
sol·licitud en suport informàtic. S’elimina la necessitat de presentar la sol·licitud i la
documentació en paper al centre, i queda substituïda per l’enviament del resguard de la
sol·licitud i la documentació necessària, escanejada o fotografiada, mitjançant un correu a la
bústia electrònica oficial del centre demanat en primera opció.
Per
fer
la
sol·licitud
online
teniu
que
clica
el
següent
enllaç:
http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/20483_preinscrip_escolar?moda=1
(recordeu que fins el 13 de maig no estarà activa)

2) De manera excepcional, per als casos en què els sol·licitants no puguin fer la presentació
telemàtica, es tindrà que demanar cita prèvia al correu de l’escola: a8029374@xtec.cat
Per a totes les sol.licituds:
Documentació Acreditativa

Documentació que s'ha d’adjuntar en tots els casos: (podeu fer una foto i adjuntar-la a la
sol·licitud)
● Fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació
● 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
Si l'adreça del Dni no coincideix amb l'adreça de la sol·licitud, necessitem una còpia del padró de
tots els membres familiars.
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.
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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.

a) Quan el domicili de la persona
sol·licitant estigui en l'àrea de proximitat
del centre

30

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 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

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

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
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.
Més informació a:
▪
▪

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/obligatoris/
https://www.terrassa.cat/es/educacio
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