
 

Benvolgudes famílies, 
  
Dilluns 6 de març comença el període de preinscripció dels vostres fills/es. 
  
Us donem unes petites pinzellades de com realitzar el procés: 
  
Com ja sabeu, el tràmit s’ha de realitzar de forma telemàtica i es pot fer per dues vies: 
   
1.SOL·LICITUD EN FORMULARI ELECTRÒNIC. (Recordem que si l’alumne/a ha anat a Llar d’Infants heu de sol·licitar 
el número d’identificador de RALC a la Llar d’Infants corresponent). Per aquesta via, no cal adjuntar cap 
documentació ja que el tràmit es fa amb Certificat digital (Idcat mòbil,…) 
  
2.SOL·LICITUD FORMULARI EN SUPORT INFORMÀTIC. Per aquesta via, cal adjuntar la documentació següent: 
  

-DNI  del progenitor 
-LLIBRE DE FAMÍLIA 
(TOT ESCANEJAT) 

  
Us recomanen un vídeo explicatiu. Hi podeu accedir, clicant aquí. 
  
Aquesta és el  web per fer la PREINSCRIPCIÓ: 

https://educacio.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/20483-obligatoris?category=&moda=1   

Si no veieu clar com fer el tràmit el podeu realitzar des del centre. Nosaltres us ajudarem. (NO ÉS NECESSARI 
DEMANAR CITA PRÈVIA). 
   
  

CRITERIS DE PRIORITAT I CRITERIS COMPLEMENTARIS: 
  
Els criteris de prioritaris són els següents: 
  

1. Si el fill o filla que opta a la plaça té germans o germanes que ja estan estudiant al centre sol·licitat, 
s'obtenen 50 punts. 

2. Proximitat geogràfica del domicili habitual o del lloc de treball del pare o la mare a l'escola.: 
  
Quan el domicili habitual de la família es troba dins la zona educativa del centre escolar que es demana 
en primer lloc, se sumen 30 punts. (VIURE A MALGRAT). 

  
Quan la ubicació del lloc de feina del pare, la mare, el tutor o la tutora està dins la zona educativa del 
centre triat en primer lloc, se sumen 20 punts.(TREBALLAR A MALGRAT). 

  
3. Si la família percep la renda garantida de ciutadania, se sumen 15 punts. 

Quan un membre de la unitat familiar rep l'ajut de la renda garantida de ciutadania. 
  
Els criteris complementaris són els següents: (en casa d’empat, aquest punts desempaten) 
   

1. Discapacitat de l’alumne/a pare o mare, germans: 15 punts 
2. Pare o mare treballa al centre: 10 punts 
3. Família nombrosa o monoparental: 10 punts 
4. L’alumne/a ha nascut en un part múltiple: 10 punts 
5. L’alumne/a es troba en situació d’acolliment familiar: 10 punts 
6. Condició de víctima de Violència de gènere o terrorisme: 10 punts 

   
Esperem haver resolt alguns dubtes 

https://youtu.be/xwo2A2U-g30
https://educacio.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/20483-obligatoris?category=&moda=1

