Preinscripció Curs 2021/2022
Presentació de sol·licituds (exclusivament online):
Dates:
Lloc web:

Ed. Infantil i Primària
Del 15 al 24 de març de 2021
Secundària Obligatòria Del 17 al 24 de març de 2021
enllaç a la sol·licitud per Infantil, primària i ESO

Per poder utilitzar la sol·licitud electrònica, cal identificar-se amb un certificat digital, com per exemple
el DNI electrònic, o el sistema alternatiu d'identificació idCAT Mòbil.
Per poder presentar la preinscripció cal saber el número d’identificador de l’alumne. Aquest número el
tenen tots els alumnes que ja estan escolaritzats a Catalunya. Podeu demanar-lo al centre on estan
matriculats actualment o bé fer la consulta a http://educacio.gencat.cat/ca/tramits/tramitstemes/identificador-alumne
Per P3 o si no ha estat escolaritzat a Catalunya anteriorment, cal adjuntar a la sol·licitud la
documentació identificativa corresponent: el llibre de família i el document d'identitat del pare, mare o
tutor/a, i de l'alumne si en té.
Si no és possible identificar-se electrònicament, aleshores cal utilitzar la sol·licitud en suport informàtic
i adjuntar la documentació identificativa corresponent: el llibre de família i el document d'identitat de
qui presenta la sol·licitud (el pare, la mare o el/la tutor/a). També cal presentar el document d'identitat
de l'alumne/a si en té.
El tràmit de presentació de la sol·licitud electrònica o en suport informàtic s'acaba amb l'enviament del
formulari, que es registrarà al registre electrònic de la Generalitat de Catalunya i no s'ha de presentar
cap còpia al centre.
Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per persona, però s'hi poden indicar peticions
d'admissió en diversos centres, sempre ordenats per ordre de preferència.

Codi de centre:
08014887 Sant Feliu

Àrea d’influència:
Infantil i primària: Cabrera de Mar
Secundària: Cabrera de Mar i Vilassar de Mar
Centre Adscrit (ESO):
Presentació de la Mare de Déu (08026762)

Documentació, criteris de prioritat i barem:
La documentació acreditativa que s'ha de presentar cal adjuntar-la digitalitzada a la sol·licitud
(escanejada o fotografiada) en el quart i darrer pas de la sol·licitud anomenat “Documentació i
confirmació”.
Documentació identificativa
En presentar la sol·licitud electrònica, si l'alumne o alumna no té codi identificador perquè no ha estat
escolaritzat anteriorment a Catalunya, cal adjuntar el llibre de família i el document d'identitat del
pare, mare o tutor/a, si no s'han pogut validar o si s'han identificat amb el passaport o el document
d'identitat d'un país de la Unió Europea.
Si es presenta la sol·licitud en suport informàtic, cal adjuntar el llibre de família i el document
d'identitat de qui presenta la sol·licitud (el pare, la mare o el/la tutor/a). També cal presentar el
document d'identitat de l'alumne/a, si en té i no s'ha pogut validar o s'ha identificat amb el passaport o
el document d'identitat d'un país de la Unió Europea.
Documentació de criteris
Per justificar els criteris de prioritat, en enviar la sol·licitud (tant l'electrònica com la sol·licitud en suport
informàtic) s'executen les consultes telemàtiques a les diferents administracions.
En el resguard de la sol·licitud es detalla si s'ha pogut obtenir la informació del criteri. Cal tenir en
compte que la consulta del padró (i també si no s'ha pogut consultar algun dels altres criteris) es
realitza en diferit. Així doncs, es rebrà un segon correu electrònic a l'adreça que s'ha fet constar en la
sol·licitud, juntament amb la còpia del resguard. En aquest resguard es detallà la documentació que
s'haurà d'adjuntar a la sol·licitud fins a la fi del termini de presentació de documentació.
Més informació: https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/primaria/informat/prepara-documentacio/

Criteris de prioritat
a) Criteri específic:
Tenen preferència els alumnes que procedeixen de centres i ensenyaments adscrits al centre sol·licitat.
b) Criteris generals
1. Germans escolaritzats al centre (en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció) o pares o
tutors legals que hi treballen. Barem: 40 punts
2. Proximitat del domicili habitual de l'alumne o alumna al centre o proximitat del lloc de treball del
pare, la mare, el tutor o tutora o el guardador o guardadora de fet.
Barem:


Quan el domicili habitual es troba a l'àrea d'influència del centre: 30 punts.



Quan a instància del sol·licitant es pren en consideració l'adreça del lloc de treball del pare, la
mare, el tutor o tutora, o el guardador o guardadora de fet, i aquest és dins l'àrea d'influència
del centre: 20 punts.

3. Renda anual de la unitat familiar en el cas que el pare, la mare, el tutor o tutora, o el guardador o
guardadora, siguin beneficiaris de l'ajut de la renda garantida de ciutadania. Barem: 10 punts
4. Discapacitat (igual o superior al 33%) de l'alumne o alumna, el pare o mare, o el germà o germana.
Barem: 10 punts
C) Criteris complementaris
1. L'alumne o alumna forma part d'una família nombrosa o monoparental. Barem: 15 punts

Calendari de preinscripció i matrícula:
Segon cicle d'educació infantil i ensenyament obligatori
Presentació de sol·licituds INFANTIL I PRIMÀRIA

Del 15 al 24 de març

Presentació de sol·licituds SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

Del 17 al 24 de març

Presentació de documentació
Llistes amb el barem provisional
Reclamacions a la puntuació provisional

25 i 26 de març
19 d’abril
Del 20 al 26 d’abril

Llistes amb el barem definitiu un cop resoltes les reclamacions

30 d’abril

Sorteig

5 de maig

Publicació de les llistes ordenades definitives

7 de maig

Període d’ampliació de peticions per sol·licituds sense assignació (d’ofici)

Del 26 al 28 de maig

Oferta final de places escolars

7 de juny

Publicació de les llistes d'admesos i llistes d’espera

7 de juny

Període de matriculació (infantil, primària i 1r d’ESO)
Període de matriculació o confirmació de plaça (2n, 3r i 4t d’ESO)

Del 14 al 18 de juny
Del 26 de juny al 2 de juliol

Per més informació o si us cal ajuda per omplir els formularis, si us plau
truqueu-nos al 93.759.00.99 o escriviu-nos a secretaria@escolasantfeliu.net

Centre Concertat per la Generalitat de Catalunya.

Informació del procés de preinscripció https://preinscripcio.gencat.cat/ca/inici/

Oferta:

