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RESUM DE LES INSTRUCCIONS DEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ PER A LES FAMÍLIES SOBRE ELS 

CANVIS EN LA GESTIÓ DE LA PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA DEL CURS 2020/21 MOTIVATS PER LA 

SITUACIÓ DE PANDÈMIA. SEGON CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL I EDUCACIÓ PRIMÀRIA  

  

En el context social actual, degut a l’emergència sanitària ocasionada per la  

COVID19, cal reduir al màxim els tràmits presencials (especificats  al Decret 75/2007, de 27 de 

març, pel qual s'estableix el procediment d'admissió de l'alumnat als centres en els ensenyaments 

sufragats amb fons públics i la Resolució EDU/576/2020, de 28 de febrer, per la qual s'aproven les 

normes de preinscripció i matrícula d'alumnes als centres del Servei d'Educació de Catalunya i 

altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 

2020-2021), substituint-los per actuacions telemàtiques i, quan això no sigui possible, cal prendre 

les mesures preventives necessàries, seguint les indicacions de les autoritats sanitàries, per 

garantir la salut de les persones.   

  

En aquest sentit, el PROCICAT ha aprovat el Pla parcial de desconfinament i obertura dels centres 

educatius per a la realització del procediment de preinscripció i matrícula escolar recollint les 

mesures concretes que cal aplicar. En aquest Pla s’han previst totes les mesures de prevenció 

necessàries per tal que es pugui dur a terme el procediment en condicions de seguretat, sobretot 

quan, per raons d’equitat, cal assegurar-se que aquelles persones que puguin tenir dificultats en 

fer el tràmit telemàtic de preinscripció i matrícula tinguin l’oportunitat de ser ateses 

presencialment.   

  

DATES PREINSCRIPCIÓ DEL 13 AL 22 DE MAIG 

PRESENCIALS AMB CITA PRÈVIA DEL 19 AL 22 DE MAIG 
 

 

 PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD DE PREINSCRIPCIÓ   

 

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 (a8038031@xtec.cat). En aquest cas, la sol·licitud de preinscripció es 

considera formalitzada amb l’enviament del correu electrònic, amb el resguard i la documentació 

acreditativa adjunta.    

El centre ha de contestar aquest correu justificant la recepció de la sol·licitud per a què el 

sol·licitant en tingui constància. Cal recordar que el període per presentar el resguard i la 

documentació finalitza un dia més tard que el període de presentació de sol·licituds.   
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SOBRE LA VALIDACIÓ DE LA SOL·LICITUD I LA COMPROVACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ 

ACREDITATIVA   

  

En els supòsits de presentació de les sol·licituds de forma telemàtica, el centre  comprovarà amb 

especial diligència la documentació identificativa i acreditativa dels criteris de prioritat que s’hagi 

rebut per correu electrònic, escanejada o fotografiada.   

Si es té cap dubte sobre la seva veracitat, el centre pot requerir la presentació de la documentació 

original i/o demanar documentació alternativa addicional per comprovar les circumstàncies 

al·legades, a l’empara de la normativa d’admissió.  

  

Una vegada realitzat el tràmit i introduïdes les dades al GEDAC, es generen les llistes que es 

publicaran durant el procés de preinscripció amb les dades personals dels sol·licitants 

anonimitzades per a què els centres les puguin publicar al seu web. 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 RECLAMACIONS A LA LLISTA DE BAREM PROVISIONAL   

  

La presentació de reclamacions a les dades publicades en la llista de barem provisional es farà, 

de manera general, mitjançant un correu electrònic a la bústia electrònica oficial del centre 

(a8038031@xtec.cat). De manera anàloga al que es fa en la presentació de sol·licituds en suport 

informàtic, el centre ha d’enviar un correu de resposta com a justificant de recepció de la 

reclamació.   

  

SOBRE LA PREINSCRIPCIÓ AL CENTRE  

   

El centre ha de gestionar el tràmit de la preinscripció substituint  la gestió presencial per 

l’enviament de la documentació necessària a través d’un correu electrònic a la bústia oficial del 

centre (a8038031@xtec.cat), sempre que sigui possible. En aquest cas, el centre ha de respondre 

al correu de confirmació, com a justificant de la formalització de la preinscripció 

En cas que s’hagi d’optar necessàriament  per l’atenció presencial, el centre ha de gestionar el 

tràmit de la preinscripció a través de cites prèvies, utilitzant l’eina corporativa o el telèfon  

935558603 Durant els dies 13, 14 i 15 de maig es podrà demanar cita prèvia de 9:30h a 12:30h.   

 

 

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER LA PREINSCRIPCIÓ 

 

En cas de fer la preinscripció via telemàtica: S’elimina la necessitat de presentar la sol·licitud 
i la documentació en paper al centre, i queda substituïda per utilitzar el formulari telemàtic 
(pendent de ser habilitat) i enviar la documentació necessària (escanejada o fotografiada) 
mitjançant un correu del centre demanat en primera opció.   
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En cas de fer la preinscripció presencial (a l’escola):   

• Al centre ha de venir el menor nombre possible de persones a fer les gestions (preferiblement, 
una sola persona)  

• Cal portar la documentació fotocopiada i, si pot ser, la  

• Sol·licitud emplenada des de casa. En el cas que s’hagi d’emplenar la sol·licitud en paper, convé 

portar el seu propi bolígraf  

• S’ha de portar mascareta i guants  de casa 

• 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.  

 

El formulari de sol·licitud s'ha de presentar acompanyat de:   

• Original i fotocòpia  del llibre de família.   

• Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutora o guardadora de 

fet) o, si el sol·licitant és estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o el 

passaport. (Full de padró si el DNI no porta l’adreça del Masnou) 

• Original i fotocòpia targeta sanitària  (TSI) del alumne/. 

• Original i fotocòpia família nombrosa o monoparental (si s’escau)  

  

 

  

Cordialment,  

  

Mireia Zaragoza 

Directora 

  

  

En cas que sigui necessari modificar les dates, es publicarà a la Web del centre o al Web Estudiar 

a Catalunya    

  


