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Important: A PARTIR DEL 13 DE MAIG 
 

INSTRUCCIONS PER A LA PREINSCRIPCIÓ 
 

CURS 2.020/21 
 

  INFANTIL-PRIMÀRIA-ESO-EDUCACIÓ ESPECIAL 
 
 

CALENDARI  

 Presentació de sol·licituds en suport informàtic: del 13 al 22 de maig.  

 Presentació de sol·licituds amb cita prèvia: del 19 al 22 de maig  

 Publicació de les llistes amb el barem provisional: 29 de maig.  

 Reclamacions al barem: del 2 al 5 de juny  

 Sorteig pel desempat: 9 de juny  

 Llistes amb barem: 9 de juny.  

 Publicació llistes ordenades definitives: 11 de juny.  

 Llista d’alumnes admesos i llista d’espera: 7 de juliol.  

 Matrícula: 13 a 17 de juliol.  

 
 
 
PROCEDIMENT  
 

És molt important emplenar una única sol·licitud i presentar-la en el centre 

demanat en primera opció. Codi Centre Col.legi Paideia : 08004523  

1. Emplenar la sol·licitud telemàtica mitjançant el següent enllaç: 

http://ensenyament.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/ENS/TramitO

VT/preinscripcio/obligatoris/A42.pdf 

 

 

http://ensenyament.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/ENS/TramitOVT/preinscripcio/obligatoris/A42.pdf
http://ensenyament.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/ENS/TramitOVT/preinscripcio/obligatoris/A42.pdf


 
                                                                                                                                         Montnegre  36-42 
                                                                                                                                                                                                             08029- Barcelona 
                                                                                                                                                                                                             Tel.: 93 203 75 64 
                                                                                                                                                                                                             e-mail: colpaideia@xtec.cat   

                                                                                                                                                                                                                     http./www.paideia.cat                                            

 

 

2. Aquesta sol·licitud, s’ha d’enviar per correu electrònic al centre triat en 

primera opció, juntament amb una còpia de la documentació necessària 

escanejada o fotografiada A PARTIR DEL 13 de MAIG, al correu: 

colpaideia@xtec.cat 

3. 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.  

4. Quan el nombre de sol·licituds d'admissió és superior a l'oferta de places 

s'apliquen, per ordre: els criteris de prioritat específics, els criteris generals i 

els criteris complementaris.  

Aquests criteris, i el barem de punts que tenen associat, permeten ordenar 

totes les sol·licituds. El barem s'aplica en relació amb el centre demanat en 

primer lloc i es manté per a la resta de peticions. En les situacions d'empat 

que es produeixin després d'aplicar aquests criteris, l'ordenació de les 

sol·licituds afectades es fa per sorteig públic. 

5. Únicament per a aquelles persones que no puguin fer ús de l’eina telemàtica, 

es podrà fer de forma presencial del 19 al 22 de maig, concertant una cita 

prèvia per a l’accés al centre, a través del telèfon: 93.203.75.64 

 

Caldrà presentar la documentació necessària i l’imprès de la preinscripció que 

trobareu en aquest enllaç:  

http://ensenyament.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/ENS/TramitO

VT/preinscripcio/obligatoris/A42.pdf 

 
 
 
 

mailto:colpaideia@xtec.cat
http://ensenyament.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/ENS/TramitOVT/preinscripcio/obligatoris/A42.pdf
http://ensenyament.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/ENS/TramitOVT/preinscripcio/obligatoris/A42.pdf
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DOCUMENTACIÓ IDENTIFICATIVA  
 

En les sol·licituds telemàtiques el resguard de la sol·licitud s'ha d'enviar per 

correu electrònic, en tots els casos, acompanyat dels documents següents 

escanejats o fotografiats amb la màxima definició:  

1. DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o, si el 

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

passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país 

d'origen. 

2. DNI de l’alumne, alumna major de 14 anys o si té DNI tot i ser menor de 14 

anys. 

3. Llibre de família, pàgina dels pares i de l’alumne a preinscriure. o altres 

documents relatius a la filiació. Si l'alumne o alumna està en situació 

d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers 

Socials i Famílies 

4. Tarja sanitària individual de l’alumne.  

5. Qualsevol altra documentació per acreditar els criteris de barem.  

De forma 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 o directora del centre la valorarà i deixarà constància per 

escrit de la decisió adoptada. 

 



 
                                                                                                                                         Montnegre  36-42 
                                                                                                                                                                                                             08029- Barcelona 
                                                                                                                                                                                                             Tel.: 93 203 75 64 
                                                                                                                                                                                                             e-mail: colpaideia@xtec.cat   

                                                                                                                                                                                                                     http./www.paideia.cat                                            

 

CRITERIS DE BAREM  

Criteris generals a l’efecte de barem  

1. Germans escolaritzats al centre. 40 punts  

Ho verifica el centre, no cal aportar documentació.  

2. Proximitat del domicili o del lloc de treball.  

2.1. Proximitat del domicili. ___ punts  

 Quan el domicili habitual es troba en l'àrea d'influència del centre: 30 

punts.  

 Quan, a instàncies del sol·licitant es pren en consideració la direcció 

del lloc de treball del pare, la mare, el tutor/a o el guardador/a de fet, i 

aquest està dins de l'àrea d'influència del centre: 20 punts.  

 En el cas de Barcelona ciutat, quan el domicili habitual es trobi en el 

mateix districte municipal que el centre sol·licitat en primer lloc però no 

en la seva àrea d'influència, si escau: 15 punts. 

 Quan el domicili habitual està en el mateix municipi del centre sol·licitat 

en primer lloc, però no en la seva àrea d'influència: 10 punts  

2.2. Proximitat del lloc de treball. 20 punts  

 Acreditar amb el contracte de treball o certificat emès per l’empresa. 

Quan el domicili habitual que s'al·lega no coincideix amb el del 

DNI, amb el de la targeta de residència on consta el NIE o es tracta de 

persones estrangeres sense NIE, es farà constar en el correu electrònic 

que s'envia al centre amb la documentació i el Consorci d'Educació 

comprovarà les dades d'ofici per interoperabilitat amb el padró 

municipal.  

 Quan per aquest criteri es consideri el domicili del lloc de treball, 

còpia del contracte laboral o d'un certificat emès a aquest efecte per 

l'empresa. En el cas de treballadors en el règim d'autònoms, es té en 

compte el domicili acreditat a l'Agència Tributària i s'acredita amb una 

còpia del formulari de la declaració censal d'alta, modificació i baixa en 

el cens d'obligats tributaris (model 036 i 037). 

Encara que es doni més d'un supòsit, no es pot acumular més d'una 

puntuació pel criteri de proximitat.  
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3. Renda anual de la unitat familiar en al cas que el pare, la mare, el tutor o 

tutora, o el guardador o guardadora, siguin beneficiaris de l'ajut de la renda 

mínima d'inserció, calculat en funció dels fills a càrrec.: 10 punts  

4. Discapacitat de l’alumne/a, del pare, mare o germans. 10 punts  

Presentar la targeta acreditativa de la discapacitat, igual o superior a 33%.  

 Còpia del certificat o de la targeta acreditativa de la discapacitat de la 

persona que n'al·lega la condició emès pel Departament de Treball, Afers 

Socials i Famílies o organismes competents d'altres comunitats 

autònomes. 

 Si és el cas, el document acreditatiu de ser beneficiari d'una pensió 

d'incapacitat permanent de grau total o de gran invalidesa i els de les 

classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o de retir 

per incapacitat permanent per al servei o inutilitat. 

 

Criteris complementaris 

L'alumne/a forma part d'una família nombrosa o monoparental: 15 punts 

Còpia del carnet de família nombrosa o monoparental. 

 

ATENCIÓ: 

Tal com s’estableix al Reial Decret-Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents 

extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19, a la seva 

disposició addicional 4a, queda prorrogada fins el 13 de març del 2021 la validesa dels 

DNI caducats a partir del 14 de març. 

Igualment, segons el que estableix la Resolució TSF/819/2020, de 7, es prorroga 

automàticament la validesa per 1 any, de tots aquells títols de famílies nombroses i 

monoparentals que caduquin entre l'1 de novembre de 2019 i el 31 de maig de 2020. 

Es prorroga automàticament la validesa per 6 mesos, de tots aquells títols de famílies 

nombroses i monoparentals que caduquin entre l'1 de juny de 2020 i el 31 d’octubre de 

2020. 
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RECOMANACIONS  

En cas de sol·licituds presencials, cal tenir en compte:  

1. Al centre ha de venir el menor nombre possible de persones a fer les 

gestions (preferiblement, una sola persona).  

2. Portar la documentació per a poder-la escanejar o fotocopiar i, si pot ser, 

la sol·licitud emplenada des de casa.  

3. Convé portar el propi bolígraf.  

4. Portar mascareta i guants.  

5. No han de venir 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.  

 

 

Així mateix, us fem arribar també l’enllaç del Consorci d’Educació de Barcelona, 

amb informació més detallada sobre el procés de preinscripció del curs vinent 

per si resulta del vostre interès:  
 

https://www.edubcn.cat/ca/alumnat_i_familia/informacio_general_matriculacio/pr

einscripcio#/4 

 

Més informació sobre el procés de preinscripció a la web del departament a 

l’apartat de preinscripció del web “Estudiar a Catalunya”.  

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/obligatoris 

 

https://www.edubcn.cat/ca/alumnat_i_familia/informacio_general_matriculacio/preinscripcio#/4
https://www.edubcn.cat/ca/alumnat_i_familia/informacio_general_matriculacio/preinscripcio#/4
http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/obligatoris

