
 

INDICACIONS PER A LA REALITZACIÓ  

DE LA PREINSCRIPCIÓ TELEMÀTICA DEL CURS 2020-2021 

 
1. Presentació 

 

La família haurà de consultar la manera de com procedir a fer la preinscripció telemàtica, a 

través del manual en format vídeo i informació que ofereix la web del Consorci. 

A partir del dia 13 de març, la Generalitat, habilitarà l’enllaç directe per realitzar la 

sol·licitud de manera telemàtica a: ensenyament. 

Un cop fet aquest tràmit, rebreu un resguard de tramitació que haureu de conservar i 

adjuntar per correu electrònic a l’Escola escollida en primera opció. 

En el cas de que sigui la nostra ho haureu d’enviar a: preinscripcio@escola-proa.cat 

 

2. Tramitació de la documentació 
 

Per tal de validar la informació i els criteris al·legats a la vostra sol·licitud, haureu 

d’enviar un correu electrònic amb els documents escanejats o fer una fotografia a la 

mateixa adreça: preinscripcio@escola-proa.cat  

 

 Còpia del resguard de tramitació de la vostra sol·licitud de preinscripció 

telemàtica. 

 

 Còpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si 

l'alumne/a es troba en situació d'acolliment en família o institució, la 

resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 

 

 Còpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de 

fet) 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. 

 

 Còpia del DNI de l'alumne/a si és major de 14 anys o té DNI tot i ésser 

menor de 14 anys. De manera extraordinària, les dades d'identificació o de 

filiació dels alumnes estrangers també es poden acreditar amb el document 

d'identitat, el llibre de família del país d'origen o la documentació alternativa 

que la persona pugui aportar. El director/a o la persona titular del centre l'ha 

de valorar i deixar constància per escrit de la decisió adoptada. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.edubcn.cat/ca/alumnat_i_familia/informacio_general_matriculacio/preinscripcio#/5
http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/20483-obligatoris?moda=1
mailto:preinscripcio@escola-proa.cat
mailto:preinscripcio@escola-proa.cat


 

 

A EFECTES DE BAREM 

 
 Si al DNI no consta l’adreça a efectes de barem: s’ha d’enviar 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 o monoparental. 

 

3. Validació de sol·licituds: 

 

Durant el procés de preinscripció, del 13 al 22 de maig, i un cop fetes les 
comprovacions pertinents, validarem la vostra sol·licitud de preinscripció a 

l’aplicació del Departament d’Educació i us enviarem un correu electrònic per 
confirmar-vos la correcta tramitació. 

 
En cas que alguna de la documentació adjuntada no sigui correcta o vàlida, us ho 
farem saber per tal d’esmenar-la dintre del període marcat. 

 
Per tal de donar-vos suport durant el procés de preinscripció, podeu trucar-nos al 
telèfon 93.421.95.29 i marcar les següents extensions, en l’horari indicat: 

 

 

 



 

    Ext. 206: Carme Luque (9:00h a 14:00h i de 15:00h a 17:00h)  

    Ext. 204: Cristina Bosch (de 9:00h a 14:00h i de 15:00h a 17:00h)  

    Ext. 207: Laura Vinuesa (de 9:00h a 14:00h) 

 
Aquestes línies estaran habilitades del 13 al 22 de maig (ambdós inclosos), per 

resoldre dubtes i/o consultes que us puguin sorgir en el procés de preinscripció 
telemàtic. En cas que alguna línia comuniqui, si us plau, proveu-ho amb la següent 

extensió. 

 

Si alguna família, per causes justificades, presenti impediments o dificultats en la 
realització del tràmit de manera telemàtica, caldrà que es posi en contacte amb 
nosaltres (extensió 207) i es donarà cita prèvia per tal que pugui anar, de manera 

presencial al centre, en els 4 darrers dies abans que acabi el procés de 
preinscripció.  

No s’atendrà a ningú sense cita prèvia i tampoc es podrà venir amb acompanyants. 
 

 
4. Informació relativa sobre l’oferta de places a l’Escola Proa: 

 

L’oferta de places pels ensenyaments obligatoris del curs 2020-2021 a l’Escola Proa 

són: 

 

P3: 50 places (46 ordinàries + 4NEE) 

 

ESO1: 10 places (5 ordinàries + 5NEE) 

 

* Les places NEE estan reservades i gestionades pel Departament d’Educació. En cas 

de no ser ocupades en finalitzar el procés de preinscripció, queden alliberades a 

disposició del centre com a places ordinàries, passant a ser ocupades per l’alumnat 

que estigui en llista d’espera oficial. 

 

En cas que en algun moment del procés de preinscripció, el nombre de sol·licituds 

superés la quantitat de places ofertades i s’hagués de realitzar un sorteig, us 

mantindrem informats. 

 

Us recomanem que, malgrat que a data d’avui, no hi hagin vacants per la resta de 

nivells, totes aquelles famílies que vulgueu optar a una plaça diferent de P3 o ESO1, 

facin igualment el procés de preinscripció oficial per tal de participar en el procés en 

el cas que hi haguessin possibles vacants. 

 
 

 


