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2n Cicle d’Ed. INFANTIL(P3-P4-P5) / PRIMÀRIA / ESO  
 

 
Benvolguts/Benvolgudes, 
 
Adjunt us enviem les instruccions que el Departament d’Educació ha publicat per  a les famílies,  
que us preguem llegiu detingudament amb  les novetats que han introduït per al pròxim curs 
2021-2022. Aquest curs totes les sol·licituds són en format telemàtic, no hi ha la 
possibilitat de full de preinscripció en paper. 
 
És molt important que respecteu les dates, perquè totes les sol·licituds que es presentin fora 
d'aquest termini perdran qualsevol prioritat que tinguin a l'hora d'obtenir la plaça. 
Recordeu: només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per alumne. 
 
 

DOCUMENTACIÓ QUE CAL ADJUNTAR A LA PREINSCRIPCIÓ TELÈMÀTICA 
• Fotocòpia del llibre de família complet. 
• Fotocòpia del DNI del pare/mare (de qui presenti la preinscripció). Si l’adreça de la 

preinscripció no coincideix amb la del DNI, certificat d’empadronament. 
• Fotocòpia de la Targeta sanitària de l’alumne. 
• Fotocòpia del carnet de vacunes. 
• Només per alumnes a partir de P4, quan hi hagi un canvi d’escola, demaneu al vostre 

col·legi actual el Número d’Identificació de l’alumne (Núm. RALC), ja que us caldrà per 
omplir la preinscripció. 

 
El codi de centre que us serà requerit per les preinscripcions al nostre col·legi és 08017402 

 
CALENDARI D’ACTUACIONS: 

• Per Infantil i Primària: Del 15 al 24 de març de 2021: presentació telemàtica de 
sol·licituds 

• Per l’ESO del 17 al 24 de març de 2021: presentació telemàtica de sol·licituds 
• 19 d'abril de 2021: llista de sol·licituds amb la puntuació provisional 
• Del 20 al 26 d'abril de 2021: presentació de reclamacions 
• 30 d'abril de 2021: llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions. 
• 5 de maig de 2021: sorteig per resoldre les sol·licituds de preinscripció empatades en 

punts 
• 7 de maig de 2021: llista ordenada 
• Del 26 al 28 de maig de 2021: ampliació de peticions de preinscripció per a alumnes sense 

plaça assignada a cap centre 
• 7 de juny de 2021: llista d'alumnes admesos i llista d'espera 
• Del 7 al 10 de juny període de reclamació sobre l’assignació. 
• Del 14 al 18 de juny de 2021: matriculació per Ed.Infantil, Primària i 1r ESO. 
• Del 28 de juny al 2 de juliol 2021 per 2n, 3r i 4t d’ESO.  
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CRITERIS DE PRIORITAT GENERALS 
• Germans o germanes que ja estan estudiant al centre sol·licitat, o si el pare, la mare 

o el tutor o la tutora legal hi treballen, s'obtenen 40 punts. 
• 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. 
• 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. 
• Si la família percep la renda garantida de ciutadania, se sumen 10 punts. 
• Si algun membre de la família té una discapacitat igual o superior al 33 %,  se sumen 10 

punts. 
 
CRITERI COMPLEMENTARI 

• Família monoparental o nombrosa. Se sumen 15 punts addicionals. 

 
Per a les famílies que tingueu dificultats amb la preinscripció, us podreu adreçar a secretaria, amb 
cita prèvia trucant al telèfon 93 6620436 o a través del correu electrònic: 
secretaria@immaculadaconcepcio.org, amb la documentació que cal aportar.  
 
 
Atentament, 
 
 
 
 
 
 
Ana Puente – Directora 

 
Gavà, 11 de març 2021. 


