
 

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA DEL CURS 2020/21 MOTIVATS PER LA SITUACIÓ DE 
PANDÈMIA. SEGON CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL, EDUCACIÓ PRIMÀRIA I EDUCACIÓ 
SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA 
 

PREINSCRIPCIÓ 
 

DATES DEL 13 AL 22 DE MAIG 
. Es podrà fer telemàtica i no presencial del dia 13 al  22 de maig. 
. Es podrà fer de forma presencial, només amb cita prèvia, entre el 19 
i el 22 de maig. 
Trobareu tota la informació a www.gencat.cat/preinscripcio 

 

COM PUC FER LA PREINSCRIPCIÓ TELEMÀTICAMENT? 
 
Caldrà omplir la sol.licitud  :www.gencat.cat/preinscripcio 

Després caldrà fer 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. Escola Jungfrau: a8041568@xtec.cat 
El centre contestarà aquest correu justificant la recepció de la sol·licitud. 

 
COM I QUAN ES POT DEMANAR LA CITA PRÈVIA? 
 
De manera excepcional, per als casos en què els sol·licitants no puguin fer la 

presentació telemàtica,l’escola organitza la presentació de sol·licituds 

assignant una cita prèvia per a l’accés al centre. 

 

Es podrà demanar hora a partir del dia 13 de maig de les següents maneres: 
- Es podrà demanar cita prèvia en el següent enllaç a partir del dia 15 de maig: 

https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=CITA_PREVIA:4::::4

:P4_TIPUS_CALENDARI,P4_DOMINI:01_Oblig,08041568 

- Telefònicament al número 93 384 04 08 (horari de 9h a 13,30h) 

- Per correu electrònic a a8041568@xtec.cat 



 

 

COM ES FARÀ L’ATENCIÓ PRESENCIAL? 
 
Tenint en compte les indicacions del Departament de Salut: 
- Al centre ha de venir el menor nombre possible de persones a fer les gestions 

(preferiblement, una sola persona). 

- Cal portar la documentació per a poder-la escanejar o fotocopiar i, si pot ser, la sol·licitud 

emplenada des de casa.  

- Recomanem que cadascú porti el seu propi bolígraf; mascareta i guants. 
- 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. 

 

QUINA DOCUMENTACIÓ NECESSITEM? 

La  documentació és la següent: 

 1 – Documentació identificativa: 

·   El full de sol·licitud o resguard d’haver-lo presentat telemàticament. 

·   Fotocòpia i original del llibre de família (pàgina on constin els  tutors i pàgina on 

consti el nen/a) 

  ·   Fotocòpia i original del DNI del pare i mare o tutor i tutora. 

  

2– Documentació acreditativa dels diferents criteris de baremació, que només s’ha de 

presentar si s’al·leguen: 

- Criteris generals 

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

No cal documentació (l’escola ja ho comprovarà) 

● Per proximitat del domicili o del lloc de treball al centre sol·licitat en primer lloc (només 

una opció): 

○ Domicili a l'àrea de proximitat del centre: 30 punts (cal que l’adreça al·legada 

sigui la mateixa que la dels DNI dels pares o tutors legals) 

○ Lloc de treball a l'àrea de proximitat del centre: 20 punts    (certificat emès per 

l’empresa justificant el domicili d’aquesta) 



○ Domicili al mateix municipi del centre: 10 punts. 

● Si el pare, mare o tutor legal reben l'ajut de la renda mínima d'inserció: 10 punts. 

S’ha d’acreditar ser beneficiari/ària d’aquesta prestació econòmica. 

● Per discapacitat igual o superior al 33% de l'alumne o d'un familiar de primer grau: 

10 punts. S’ha d’acreditar amb certificat emès pel Departament de Treball, Afers 

Socials i Famílies. 

 -      Criteris complementaris 

● Pel fet de formar part d'una família nombrosa o monoparental: 15 punts. Acreditat 

per original i fotocòpia del carnet de Família nombrosa  o família monoparental vigent. 

 
 

SOBRE LA PUBLICACIÓ DE LES LISTES DE BAREM I DE LES 
LLISTES  D’ ASSIGNACIONS I D’ESPERA 
 

Les llistes que s’han de publicar, les trobareu al web de la nostra escola  amb les dades 

personals dels sol·licitants anonimitzades. 

Aquesta publicació complementa la consulta individual de les dades que cada sol·licitant 

pot fer des de la web de l’ Estudiar a Catalunya. 
 
 

SOBRE LES CONSULTES D’INFORMACIÓ I ALTRES DUBTES 
Qualsevol consulta o petició d’informació es podrà fer a través del correu electrònic 

a8041568@xtec.cat o via telefònica (93 384 04 08) des del 13 de maig (horari de 9h a 13,30h) 

 


