
Col·legi La Presentació 
 
Preinscripció i matriculació 2021-2022 

 
Educació Infantil, Primària i ESO 
 

Publicació oferta inicial 11 de març 

Presentació de les sol·licituds 
Infantil i Primària) 
 

Del 15 al 24 de 
març  

Presentació de les sol·licituds 

ESO 

Del 17 al 24 de 
març 

 

Presentació de documentació 
Fins el 26 de 
març 

Publicació de llistes amb 
barem provisional 

19 d’abril 

Presentació de reclamacions 
Del 20 al 26 
d’abril 

Publicació de llistes de 
preinscripció amb barem, 
resoltes les reclamacions 

30 d’abril 

Sorteig del número de 

desempat 

5 de maig 

Publicació de llistes ordenades 
definitives 

7 de maig 

Ampliació de peticions  
(famílies) 

Del 26 al 28 de 
maig 

Publicació de les llistes dels 
admesos i llistes d’espera 

7 de juny 

Matriculació d’Infantil, Primària 
i 1r d’ESO 

Del 14 al 18 de 
juny 

Matriculació resta cursos ESO 
Del 28 de juny 
al 2 de juliol 

Batxillerat  

Publicació oferta inicial 7 de maig 

 

Presentació de les sol·licituds 
 

De l’11 al 17 de 
maig  

Presentació de documentació 
Fins el 18 de 
maig 

Publicació de llistes amb 8 de juny 

barem provisional 

Presentació de reclamacions 
Del 9 al 15 de 
juny 

Publicació de llistes de 
preinscripció amb barem, 
resoltes les reclamacions 

18 de juny 

Sorteig del número de 
desempat 

18 de juny 

Publicació de  llistes ordenades 
definitives 

23 de juny 

Publicació de les llistes dels 
admesos i llistes d’espera 

9 de juliol 

Matrícula ordinària  
Del 12 al 16 de 

juliol 

Matrícula extraordinària 
(només per alumnes de 2n 
batx) 

Del 7 al 10 de 
setembre 

Cicles Formatius  

Presentació de les sol·licituds Maig-juny 

Matrícula ordinària Juny-Juliol 

El Cicle Formatiu de Jardineria no és concertat. 
Per la qual cosa la preinscripció es pot fer a 
l’escola des del mes de juny fins que comenci el 
curs a mitjans de setembre. 

Com fer la preinscripció? La sol·licitud es 
presenta al registre electrònic de la Generalitat de 
Catalunya mitjançant el formulari corresponent 
que hi haurà disponible a la pàgina web del 
Departament d’Educació 
https://preinscripcio.gencat.cat/ca/inici/, de 
manera presencial als centres educatius amb cita 

prèvia (a partir de l’1 de març) i a les oficines 
municipals d’escolarització.  

En el cas de que es faci de manera 

electrònica, el tutor legal s’ha d’identificar 
mitjançant un certificat digital, com DNIe o idCAT 
Mòbil.  

En cas de no disposar de certificat digital es podrà 
fer el formulari en suport informàtic. Caldrà 

adjuntar al formulari el document identificatiu 
escanejat o fotografiat de qui presenta la 

sol·licitud. 

El tràmit de presentació de la sol·licitud 
s’acaba amb l’enviament del formulari on 
s’adjunta la documentació acreditativa 

necessària i no s’ha de presentar cap còpia al 
centre.  

La presentació de més d’una sol·licitud 
comporta la invalidació dels drets de 
prioritat. 

Documentació necessària per a totes les 

preinscripcions, excepte P-3 

El número identificador de RALC de l’alumne si ja 

ha estat escolaritzat a Catalunya 

Documentació necessària només per al 

formulari en suport informàtic 

- 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.  

 

 

 

https://preinscripcio.gencat.cat/ca/inici/


Documentació acreditativa dels diferents 

criteris prioritaris: 

a) Existència de germans al centre. En el 
nostre cas, el mateix centre comprovarà aquest 

fet.  

b) Proximitat del domicili. 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.  

c) 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.  

d) 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  

e) En el cas de Batxillerat, certificació 
acadèmica de la qualificació mitjana dels 
estudis que en permeten l’accés. Si l’alumne/a 
encara els està cursant en el moment de presentar 
la sol·licitud d’admissió, la qualificació mitjana dels 

cursos d’aquests estudis, ja avaluats, calculada 
amb dos decimals i si hagués completat l’etapa 
d’ESO, qualificació mitjana numèrica de l’etapa 

Documentació acreditativa dels diferents 

criteris complementaris de baremació 

que només s’han d’acreditar si 

s’al·leguen: 

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

b) Altres situacions previstes en la norma 

PUNTUACIÓ PER ASSIGNAR LES PLACES 

Criteris generals:  

-Germans ja escolaritzats al Centre o de pares o 
tutors legals que hi treballen: 40 punts. 

-Proximitat del domicili o del lloc de treball al 
centre sol·licitat en primer lloc: 

 Domicili a l’àrea de proximitat del centre: 
30 punts 

 Lloc de treball dins la zona d’influència: 20 
punts 

-Renda garantida de ciutadania percebuda per la 
família: 10 punts. 

-Discapacitat de l’alumne/a, pare/mare o 
germà/germana, acreditant una discapacitat igual 
o superior a 33 % de l’alumne/a o d’un familiar de 
primer grau: 10 punts. 

- En el batxillerat i cicle formatiu també es té 
en compte la nota mitjana d’expedient. 

Criteris complementaris: 

- Condició de família nombrosa o monoparental: 
15 punts 

-Altres situacions previstes en la norma 

 

La falsedat o el frau en les dades aportades 
comporta la invalidació dels drets de prioritat 
que puguin correspondre, d'acord amb el 
Decret 11/2021 de 16 de febrer del 
procediment d’admissió en els centres del 

Servei d’Educació de Catalunya. 

 

 
HORARI DE SECRETARIA 
 

De 9 a 12.30 h i de 15 a 17.30 h 
 
Telèfon de consultes i per concertar cita:  
93 792 02 41 

 
www.presentarenys.net 
 
 
 
 

facebook.com/presentarenys 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

      

 

               @presentarenys.net 

#presentarenys 

http://www.presentarenys.net/

