PREINSCRIPCIÓ 2021/22
A continuació recollim les informacions essencials sobre el procés de
preinscripció pel curs 2021/22 pel segon cicle d’Educació Infantil i Educació
Primària.
També podeu trobar tota la informació relativa a aquest procés, així com
l’enllaç on presentar les sol·licituds al web preinscripció.gencat.cat

Qui ha de fer preinscripció pel proper curs?
● Aquells alumnes que s’incorporen per primera vegada al segon cicle
d’Educació Infantil (P3)
● Aquells alumnes que han de fer un canvi de centre

Quines són les dates més importants?
● Del 15 al 24 de març: Presentació de sol·licituds
● 25 i 26 de març: Presentació de la documentació que no s’ha
adjuntat anteriorment
● 19 d’abril: Publicació de la llista de sol·licituds amb puntuació
provisional
● 30 d’abril: Publicació de la llista de sol·licituds amb la puntuació un
cop resoltes les reclamacions
● 5 de maig: Sorteig per resoldre les sol·licituds empatades en punts
● 7 de maig: Publicació de la llista ordenada
● Del 26 al 28 de maig: Ampliació de peticions per a alumnes sense
plaça assignada a cap centre i que volen una plaça d’ofici
● 7 de juny: Publicació de la llista d’alumnes admesos i la llista
d’espera
● Del 14 al 18 de juny: Matriculació als centres dels alumnes que tenen
plaça assignada

Quins són els criteris de prioritat?
Criteris de prioritat generals
● 40 punts: L’alumne té germans/nes que ja estan estudiant al centre
sol·licitat o el pare, mare o tutor/a legal hi treballen
● 30 punts: El domicili habitual de la família es troba dins la zona
educativa del centre escolar
● 20 punts: La ubicació del lloc de feina del pare, mare o tutor/a està
dins la zona educativa del centre escolar
● 10 punts: El domicili habitual de la família es troba dins del municipi,
però no dins la zona educativa del centre
● Sumen 10 punts: La família percep la renda garantida de ciutadania
● Sumen 10 punts: Algun membre de la família té una discapacitat
igual o superior al 33 %

Criteri de prioritat complementari
● Sumen 15 punts: Família nombrosa o monoparental

Quina és la documentació que s’ha de presentar
amb la sol·licitud de preinscripció?
1. Llibre de família o altres documents relatius a la filiació. En el cas de
nens i nenes en situació d’acolliment és necessari aportar la
resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies.
2. DNI del pare, mare o tutor/a legal de l’alumne. En cas que el
sol·licitant sigui estranger s’haurà d’aportar la targeta de residència
on consta el NIE o el passaport.

Quins documents són necessaris per acreditar els criteris de
prioritat?
● Per justificar la proximitat del domicili habitual a l’escola
En enviar la sol·licitud es programa la consulta automatitzada del
padró. En el cas de no poder-les obtenir, caldrà acreditar la
residència adjuntant un certificat o volant de convivència de
l’alumne on ha de constar l’adreça del domicili i acreditar que
l’alumne viu amb el pare, mare o tutor/a que presenta la sol·licitud.
● Per acreditar la proximitat del lloc de treball del pare, mare o
tutor/a legal a l’escola
En cas de treballadors assalariats: contracte laboral o certificat emès
per l’empresa.
En cas de treballadors autònoms: model 036 o 037 de l’Agència
Tributària
● Per justificar la renda garantida de ciutadania
Certificació o resolució del Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies.
● Per acreditar que un membre de la unitat familiar té una
discapacitat (igual o superior al 33 % de l’alumne, pare, mare o
germà/na)
Es valida per consultes interadministratives. En cas de no poder-ho
comprovar cal presentar el certificat o la targeta acreditativa de
discapacitat que emet el Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies.
També es pot presentar el document que acrediti ser beneficiari
d’una pensió d’incapacitat permanent de grau total o gran invalidesa
o pensió de jubilació o retir per incapacitat permanent per al servei o
inutilitat.
● Per acreditar que un alumne forma part d’una família nombrosa o
monoparental
Es valida per consultes interadministratives. Quan no es pugui
validar caldrà aportar el carnet de família nombrosa o monoparental.

Com s’ha de presentar la sol·licitud?
De manera telemàtica a través del web preinscripció.gencat.cat a
l’apartat Preinscriu-te > Fes la sol·licitud de preinscripció del 15 al 24 de
març.

Per qualsevol consulta o si necessiteu ajuda per fer
la presentació de la sol·licitud, podeu posar-vos en contacte
amb
l’escola
a
través
del
correu
electrònic
vedrunasantboi@vedruna.cat o del telèfon 936400318.

