
PREINSCRIPCIÓ CURS 2020-2021 
INFORMACIÓ SOBRE LA PREINSCRIPCIÓ 

Escola associada a l’AEC · Centre Concertat per la Generalitat de Catalunya · www.escola-proa.cat 

 

 

El DECRET 75/2007, de 27 de març publicat al DOGC núm. 4852 de 29-03-2007, estableix el 
procediment d’admissió als centres educatius. A la RESOLUCIÓ EDU/576/2020 de 28 de 
febrer, publicada al DOGC núm. 8078 de 5 de març de 2020, s’aproven les normes de 
preinscripció i matrícula d’alumnes als centres de Servei d’Educació de Catalunya i als 
centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 
2020-2021. 

Què és la preinscripció? 
La preinscripció és el procés pel qual es sol·licita l’admissió per obtenir una plaça en una 
escola finançada amb fons públics (pública o privada concertada). 

 

Han de sol·licitar la preinscripció tots els alumnes que han d’entrar a la llar d’infants o que 
han d’iniciar l’educació infantil, l’ESO, el batxillerat, cicles formatius o ensenyaments d’Arts 
plàstiques i Disseny. També s’han de preinscriure tots els alumnes que volen o han de canviar 
de centre o que no s’han matriculat el curs anterior. 

 

La sol·licitud  de preinscripció es formalitza mitjançant el formulari  disponible al web del 
Departament d’Educació i cal presentar-la al centre demanat en primer lloc dins el 
termini establert. 

 

Podeu obtenir informació sobre la preinscripció: 
 

- als centres docents 
- a través de la campanya informativa del Departament d’Educació, a la ràdio i a la premsa 
- a Internet: https://www.edubcn.cat  i  https:// www.gencat.cat/preinscripcio 

 

CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ 2020-2021 
 

EDUCACIÓ INFANTIL, PRIMÀRIA I ESO BATXILLERAT 

Presentació de sol·licituds del 23 de març a l’1 d’abril De l’11 al 15 de maig 

Llistes amb puntuació 4 de maig 15 de juny 

Sorteig públic 5 de maig a les 11 hores 16 de juny a les 11 hores 

Llistes d’admesos 9 de juny 10 de juliol 

Període de Matriculació (ordinària) del 16 al 22 de juny ( P3 a 1r ESO ) 
del 25 de juny a l’1 de juliol ( 2n,3r i 4t ESO) ) 

del 13 al 17 de juliol 

Període de Matriculació (extraordinària) 
(per alumnes amb assig. pendents del juny) 

 del 7 al 10 de setembre 

 

CRITERIS DE BAREM 
 

Criteris Generals 

Germà al centre o pares o tutors que treballen al centre 40 punts 

Domicili dins l’àrea de proximitat (Infantil i Primària) *  

 
S’exclouen entre si 

30 punts 

20 punts 

15 punts 

10 punts 

Domicili del centre de treball dins l’àrea de proximitat 

Domicili dins del districte 

Domicili dins del municipi, però no en l’àrea de proximitat 

Domicili dins del municipi (Per a preinscripcions d’alumnes de Batxillerat artístic) 30 punts 

Beneficiaris renda mínima d’inserció 10 punts 

Discapacitat de l’alumne, pare, mare, germà 10 punts 

En el cas del Batxillerat, a més, també puntua l’expedient acadèmic  

Criteris complementaris (a efectes de desempat) 

Família nombrosa / Família monoparental 

* Àrea de proximitat: ESO i BATX no artístic = Districte Municipal 

15 punts 

http://www.escola-proa.cat/
http://www.edubcn.cat/
http://www.gencat.cat/preinscripcio
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DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A LA PREINSCRIPCIÓ 
 

Per a tots els sol·licitants: 
- Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents referents a la filiació. Si l’alumne es troba en situació 

d’acolliment, cal portar la Resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 

- Original i fotocòpia DNI del Pare, mare o tutor legal de l’alumne o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la 
targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat 
del país d’origen. 

- Original i fotocòpia DNI de l’alumne/a en cas que sigui major de 14 anys o tingui DNI, tot i ésser menor de 14 anys. 

- Per a 1r Batxillerat: Certificat de la qualificació mitjana dels 3 primers cursos d’ESO. 

- És obligatori fer constar en la sol·licitud el número identificador de l’alumne (per alumnes escolaritzats a Catalunya 
des de P4 fins a 2n de Batxillerat) 

 

A efectes de Barem: 
- Si al DNI no consta l’adreça a efectes de barem: s’ha de portar certificat de convivència de l’alumne on consti que 

conviu amb la persona sol·licitant, o comunicació, amb registre d’entrada, del canvi de domicili a la Delegació del 
Govern en el cas de persones estrangeres. 

- Domicili del lloc de treball: cal acreditar-lo mitjançant còpia del contracte laboral o certificat emès a l’efecte per 
l’empresa. Per als treballadors autònoms es tindrà en compte el domicili acreditat a l’Agència Tributària i 
s’acreditarà amb còpia del formulari de la declaració censal d’alta, modificació i baixes en el cens d’obligats 
tributaris (model 036 o 037). 

- Renda per càpita de la unitat familiar: documentació acreditativa de la prestació de renda mínima d’inserció. 

- Discapacitat: s’admetrà original i fotocòpia de la Targeta o Certificat de discapacitat emès pel Departament de    
Treball, Afers Socials i Famílies. També s’admeten els certificats emesos pels organismes competents d’altres 
comunitats autònomes, (haurà d’acreditar una discapacitat igual o superior al 33%). 

- També es consideren afectats per una discapacitat igual o superior al 33%, els pensionistes de la Seguretat Social 
que tinguin reconeguda una pensió d’incapacitat permanent de grau total, absoluta o de gran invalidesa i els de les 
classes passives que tinguin reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o 
inutilitat (cal presentar document acreditatiu d’aquest tipus de pensió). 

- Família nombrosa / monoparental: original i fotocòpia del carnet de família nombrosa / monoparental. 

 

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A LA MATRÍCULA 

- DNI renovat amb la nova adreça, si no es va poder presentar amb la sol·licitud de preinscripció. 

- Fotocòpia del carnet de vacunacions on figurin les dosis de vacunes rebudes amb les dates corresponents. Quan no  
es tingui el carnet de vacunacions, ha de presentar-se un certificat mèdic oficial on figurin les dosis de 
vacuna  rebudes amb les dates corresponents. Si no han estat vacunats per contraindicació mèdica o per 
altres   circumstàncies, cal presentar un certificat mèdic oficial justificatiu. 

- Original i fotocòpia de la Targeta d’Identificació Sanitària (TIS) o equivalent (MUFACE). 

- Per a primària i ESO: Notes obtingudes durant el curs (i a finals de juny, notes de final de curs + Historial acadèmic 
de primària per a 1r d’ESO i, graduat en ESO per a 1r de Batxillerat). En cas d’alumnes amb adaptacions curriculars, 
cal aportar els informes o pla individual. 

- En cas de famílies amb progenitors separats o divorciats, cal aportar el conveni regulador. Tota la documentació 
referent a l´alumne haurà d´estar signada per el/s responsable/s legals. 

 
- L’alumnat que per causes justificades no pot aportar la documentació acreditativa corresponent, se’l 

matricula condicionalment. La matrícula s’anul·la si, abans de l’inici del curs, no presenta la documentació 
pendent o no acredita que ha iniciat els tràmits de convalidació. Si fos el cas, la matrícula s’ajusta al curs o 
nivell per al qual s’acreditin els requisits acadèmics, sempre que aquest s’imparteixi al centre. 

- L’alumnat que no formalitzi la matrícula en el període establert es considera que renuncia a la plaça adjudicada. 

http://www.escola-proa.cat/

