Preinscripció 2020-2021
escolamestrepla@xtec.cat
Telèfon de contacte: 93 714 78 35
Codi de centre: 08054824

Procediments i terminis
•Telemàticament
•Presencialment
•Matriculació

13 al 22 de maig 2020

Enllaç directe

19 al 22 de maig 2020 (a l’escola amb cita prèvia) Enllaç directe

13 al 17 de juliol 2020

Procés de preinscripció

•

Publicació de l'oferta de places per part del centre.

•

Omplir la sol·licitud i presentar-la telemàticament o presencial juntament amb la documentació. Només es
pot presentar una única sol·licitud i sempre al centre demanat en primer lloc. Es recomana posar més d'un centre,
en ordre de prioritat.

•

Publicació a la web de l’escola de les llistes amb barem provisional. També es poden consultar els resultats
individuals en la web Estudiar a Catalunya, en què cal indicar: el codi de la sol·licitud, que es facilita mitjançant un
missatge a l’adreça electrònica indicada en la sol·licitud i el número d’identificació personal (DNI, NIE o
passaport) del tutor o tutora que s’ha indicat en la sol·licitud com a referent per fer les consultes.

•

Si no s’està d’acord amb els punts atorgats o se’n detecta alguna errada, es pot presentar una reclamació
enviant un correu electrònic a escolamestrepla@xtec.cat, aportant la documentació acreditativa. Excepcionalment
es podrà fer de forma presencial , i amb cita prèvia, al mateix centre.

•

Un cop resoltes les reclamacions, es publicaran les llistes amb barem definitiu.

•

Si la demanda es superior a l'oferta de places, les sol·licituds s'ordenaran a partir del número de desempat
realitzat per sorteig al Departament d'Educació.

•

Publicació del llistat d'admesos i llistes d'espera.

•

Matriculació

Preinscripció telemàtica
•

Des de la pàgina del departament, realitzar la preinscripció. Estudiar a Catalunya.

•

Enviar el resguard de la sol·licitud juntament amb la documentació escanejada o
fotografiada a l’adreça de correu electrònic escolamestrepla@xtec.cat. Data límit per a
l’enviament: 23 de maig de 2020 (compte! la data límit per la preinscripció telemàtica és un
dia abans, 22 de maig). Preguem posar al tema o assumpte del correu: Preinscripció i el nom
del nen o nena

•

L’escola us enviarà un correu de conformitat.

Preinscripció presencial

Obligatòriament caldrà demanar cita prèvia per evitar aglomeracions i disminuir els riscos.

La cita prèvia es podrà concertar trucant al telèfon: 93 714 78 35 o a través de l'aplicació corporativa del Departament.

La franja horària per fer la preinscripció presencial serà:

▪
▪
▪
▪

Dimarts 19 de maig de 9:00 a 13:00
Dimecres 20 de maig de 9:00 a 13:00 i de 16:00 a 18:00
Dijous 21 de maig de 9:00 a 13:00
Divendres 22 de maig de 9:00 a 13:00 i de 16:00 a 18:00

Recomanacions sobre mesures de prevenció:

•

Portar ja omplerta la sol·licitud de preinscripció. En cas que no sigui possible, cal portar bolígraf propi.

•

Preferiblement, portar la documentació ja fotocopiada.

•

Portar mascareta i guants.

•

Venir només una única persona a fer la preinscripció i sense infants. Si sou persones de grups d'especial vulnerabilitat o
esteu en període de confinament o presenteu símptomes, podeu autoritzar per escrit a una altra persona perquè ho
faci.

•

Per a més informació, consulteu la web Estudiar a Catalunya.

Documentació a aportar
Tant si la preinscripció es fa de forma telemàtica com presencial caldrà aportar la següent
documentació:

•

Fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.

•

Fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora legal) 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.

•

Fotocòpia del DNI de l’alumne o alumna (si en té)

*Si us plau: les fotocòpies de carnets i targetes, s’han de fer en una sola cara del foli, centrades i sense retallar.

Si a més es poden acreditar criteris de prioritat,
caldrà aportar...
•

Si té germans que ja estan escolaritzats en el mateix centre o la mare, pare o tutor legal hi treballa: no cal presentar cap
document. (40 punts)

•

Segons la proximitat del domicili habitual al centre educatiu (Castellar és zona única): el DNI o la targeta de residència si és
estranger o estrangera. Si l’adreça que hi consta no és la del domicili habitual o no se’n té documentació, cal presentar un certificat
o volant municipal de convivència de l’alumne o alumna. (30 punts)

•

Per les famílies que viuen fora de la població, si treballen a Castellar es pren en consideració, l'adreça del lloc de treball, caldrà
justificar-ho amb un certificat emès a aquest efecte per l'empresa. (20 punts)

•

Si la família percep la renda garantida de ciutadania: acreditació de ser-ne beneficiària. (10 punts)

•

Si l’alumne/alumna, tutor/tutora, o germà/germana té una discapacitat igual o superior al 33 %: certificat o targeta acreditativa
del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies o d’organismes competents d’altres comunitats autònomes. (10 punts)

•

Per al criteri complementari de formar part de família nombrosa o monoparental: títol de família nombrosa o monoparental
vigent. (15 punts)

Telemàtica:

Matriculació

del 13 al 17 de juliol.

•

Caldrà confirmar la matrícula enviant un correu electrònic a escolamestrepla@xtec.cat En aquest correu també
s'aportarà la documentació.

Presencial:
del 13 al 17 de juliol.

•

S’haurà de demanar cita prèvia per evitar aglomeracions i disminuir els riscos. La cita prèvia es podrà concertar trucant al
telèfon: 93 714 78 35 o a través de l'aplicació corporativa del Departament.

•

La franja horària d’atenció al públic serà de 9:00 a 13:30h. En el moment de realitzar la matrícula s'aportarà la
documentació.

Documentació:

•
•
•
•

Fotocòpia del carnet de vacunacions o certificat equivalent.
4 fotografies mida carnet per als alumnes de P3 i 2 per a la resta de cursos.
En cas d’alumnes provinents d’altres centres, Certificat RALC (número identificació de l'alumne IDALU).
DNI de l’altre tutor, si no es va aportar en la preinscripció.
*Si us plau: les fotocòpies de carnets i targetes, s’han de fer en una sola cara del foli, centrades i sense retallar.

Per a més informació...
•
•

RESOLUCIÓ EDU/576/2020 NORMES DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA PER AL CURS 2020-2021

•

CANALS DE COMUNICACIÓ amb el centre:

IMPRÉS DE SOL·LICITUD DE PREINSCRIPCIÓ.

•
•

Adreça de correu de l’escola: escolamestrepla@xtec.cat
Telèfon de contacte: 93 714 78 35

