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       Arenys de Mar, 9 de maig de 2020 

 

Benvolgudes famílies,  

A partir del 13 de maig i fins al 22 de maig, es podrà dur a terme la preinscripció 
escolar per als ensenyaments de primer i segon cicle d’educació infantil, educació 
primària i educació secundària obligatòria. Un procés que enguany, a causa de les 
circumstàncies extraordinàries per la covid-19, es farà telemàticament i només tindrà 
uns dies específics per atendre les preinscripcions presencials.  

La preinscripció per als ensenyaments postobligatoris serà del 27 de maig al 3 de juny 
en el cas de batxillerat i del 2 al 8 de juny en el cas dels cicles de grau mitjà de 
formació professional. 

Així, com a prevenció davant el coronavirus, es promou la preinscripció telemàtica i el 
tràmit es podrà fer tot online, a través del portal preinscripcio.gencat.cat.  

No cal presentar la sol·licitud i la documentació en paper al centre, s’haurà de realitzar  
el formulari telemàtic que trobareu al portal esmentat i enviar la documentació 
necessària -escanejada o fotografiada- mitjançant un correu a la bústia electrònica 
oficial del centre que escolliu en primera opció. El de la nostra escola és 
a8000131@xtec.cat. 

La documentació que cal presentar és la següent: 

Documentació que cal presentar en tots els casos 

- Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la 
filiació. 

- Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor legal) 
o de la targeta de residència on consta el NIE, si es tracta de persones 
estrangeres.  

- Original i fotocòpia del DNI de l'alumne/a o de la targeta de residència on 
consta el NIE, en el cas d’alumnat estranger. Obligatori per a alumnes majors de 
14 anys.  

Documentació acreditativa dels diferents criteris generals i complementaris de 
baremació que només s’han de presentar si s’al·leguen 

a) Proximitat del domicili de l’alumne/a al centre o, si s’escau, proximitat del 
lloc de treball del pare, mare, tutor o tutora, guardador o guardadora de 
l’alumne/a quan sigui major d’edat.  

 

 

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/
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Només quan el domicili habitual que s'al·lega no coincideix amb el del DNI, amb 
la targeta de residència on consta el NIE i es tracta de persones estrangeres 
sense NIE, s’acredita amb el certificat o volant municipal de convivència de 
l'alumne/a on hi ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant. 

Quan, per aquest criteri, es consideri el domicili del lloc de treball, s’acreditarà 
mitjançant una còpia del contracte laboral o d'un certificat emès a l'efecte per 
l'empresa o còpia del formulari de la declaració censal d’alta en el cens 
d’obligats tributaris en cas de treballadors autònoms.  

b) Renda anual per càpita de la unitat familiar. Quan el pare, mare o tutor 
legal sigui beneficiari de la prestació econòmica de la renda garantida de 
ciutadania.  

c) Discapacitat de l’alumne/a, pares, tutors, o germans amb una discapacitat 
igual o superior al 33%. S’acredita amb l’original i fotocòpia de la targeta 
acreditativa de la discapacitat o del certificat de discapacitat de la persona que 
al·legui aquesta condició, emès pel Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies. 

d) Condició legal de família nombrosa o família monoparental. Original i 
fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent.  

 Aquelles famílies que no disposin dels mitjans per dur a terme el procediment 
telemàtic, i amb l’objectiu de garantir l’equitat, es preveu que disposin d’uns dies per 
poder lliurar les seves sol·licituds de forma presencial. Podreu realitzar la preinscripció 
presencial des del 19 de maig i fins al 22 de maig, ambdós inclosos, de 9 h a 14 h.  

Per fer-ho, caldrà demanar cita prèvia al centre que les famílies hagin escollit en 
primera opció, trucant al telèfon 606186339 (de dll a dv de 10 a 13h i de 15h a 17h) o per 
correu electrònic a secretaria@presentarenys.net. 

 A causa del tancament de centres per la covid-19, l’escola només estarà oberta per als 
tràmits administratius de preinscripció,  no serà possible realitzar visites i per realitzar 
els tràmits de preinscripció haureu de venir amb mascareta i guants i, en cas de no 
portar el formulari emplenat des de casa, haureu de portar també un bolígraf. 

Els documents esmentats anteriorment, us els podem fotocopiar nosaltres.  

Estem a la vostra disposició per a qualsevol dubte. 

Atentament, 

 

Secretaria 

             


