EL PAS DE 6È DE

PRIMÀRIA A 1R D’ESO
EL PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

http://preinscripcio.gencat.cat

Preinscripció i matrícula

La preinscripció i la matriculació són dues fases diferents dins el mateix procés.
PREINSCRIPCIÓ
És el primer pas: demano la plaça virtualment
(del 17 al 24 de març de 2021)
MATRÍCULA
És el segon pas: tinc assignada una plaça
i l’he de formalitzar de manera virtual
(del 14 al 18 de juny de 2021)

El Departament d’Educació
estableix com s’ha de procedir per
sol·licitar una plaça. És a dir,
elabora la normativa que regula
què s’ha de fer, com i quan.
També, regula què s’ha de fer per
formalitzar la matrícula.

Què s'ha de tenir en compte

per preparar la preinscripció?

1. Conèixer bé els centres educatius de la ciutat i,
especialment, els que tenen adscripció amb el centre de
primària on s’està escolaritzat per fer la tria de centres.
2. Conèixer la normativa (criteris, barem, calendari, oferta…).
3. Conèixer l’oferta de places (ordinàries i de necessitats
educatives específiques).
4. Només es pot presentar una sola sol·licitud.

És important dedicar un
temps per conèixer bé com
funciona el procés de
preinscripció i matrícula
abans d’escollir el centre.
És fàcil que hi hagi
malentesos si només ens
guiem pel que ens diuen.

Jornades de Portes Obertes
Consultar la web dels centres educatius per
conèixer les diverses JPO que organitzen.

Com conèixer

els centres?

El Servei Municipal d'Educació de l'Ajuntament
de Girona a fet un recull de les JPO que s'organitzen
a tota la ciutat. Es pot consultar a través del QR o
directament a la seva web: www.girona.cat/educacio

Concertar una cita
Parlar directament amb el propi centre educatiu per
concertar una cita (presencial, telefònica o per
videotrucada).
Les possibilitats i condicions les estableix el propi
centre educatiu.

L'adscripció

NEE (necessitats educatives específiques)

La situació de NEE no es tria.
Hi ha d'haver un informe de l'EAP (Equip d'Atenció Psicopedagògic)
per a alumnat amb discapacitat, trastorns greus de personalitat o
conducta, malalties greus o situació social desfavorida.
En la sol·licitud ha de marcar la casella que correspongui.

Tipus A:
alumnes amb discapacitat, trastorns greus de
la personalitat o de la conducta o amb malalties
degeneratives greus

Tipus B:
alumnes en situacions socioeconòmiques o
socioculturals desfavorables

Puntuació (Barem)

Prioritaris
ESO
Tenen preferència els alumnes
que procedeixen de centres i
ensenyaments adscrits

ESO i Batxillerat
En els centres que es determini per
resolució, tenen preferència els alumnes
que facin simultàniament estudis
professionals de dansa, música o
programes d'alt rendiment i esportiu.

Generals
40 punts: per tenir germans escolaritzats al
centre sol·licitat o que el pare/mare o tutor hi
treballi
30 punts: per viure a la zona d’influència
del centre sol·licitat.
20 punts: si el pare/mare o tutor/a treballen
a la zona del centre sol·licitat.
10 punts: per residència a la cuitat de
Girona
10 punts: Renda anual de la unitat familiar.
El pare, mare o tutor legal són beneficiaris de
l’ajut de la renda garantida de ciutadania
10 punts: Renda anual de la unitat familiar.
El pare, mare o tutor legal són beneficiaris de
l’ajut de la renda garantida de ciutadania

Complementaris
15 punts: Formar par d’una família
nombrosa o monoparental
(carnet vigent)

Quan s'aplica el barem?

El barem s'aplica si el centre té més sol·licituds que places
1r. Criteris prioritaris
Centre adscrit o simultaneïtat d’estudis. No dona punts però les sol·licituds de centre adscrit o de
simultaneïtat d’estudis són destacades com a sol·licituds preferents.
2n. Criteris generals
Germans al centre, proximitat domicili, renda mínima i discapacitació. La puntuació obtinguda queda
recollida en els criteris generals.
Per proximitat de domicili només es pot fer constar una situació, és a dir, 30 punts per viure-hi o 20
per treballar-hi o 10 per ser de la ciutat però no de la zona.
3r. Criteris complementaris
Família nombrosa o monoparental. Aquests se sumen als generals per resoldre els casos d’empat.

Altres dubtes sobre el barem

Si tinc 30 punts de general i 15 de complementaris
(30+15) passo a davant d’algú que n’hagi obtingut
40 de generals?
No. Passaràs a davant dels que en la puntuació
general en tinguin només 30.

Què passa si tothom té els mateixos punts?
S’aplica el número de sorteig que serveix per ordenar
i resoldre els casos d’empat.

El número de
desempat serveix per
establir un ordre en
les sol·licituds
empatades.

EXEMPLES DE PROcediment

Primer s'atendran totes les sol·licituds de centre
adscrit, sigui quin sigui l'ordre de l'opció.

En el moment que s'escull un centre no adscrit,
es per la prioritat.

Exemple: tres sol·licituds a Institut XYZ
Família Neus: centre adscrit a XYZ - demana accedir a aquest institut com 3a opció, 10 punts
Família Sara: centre no adscrit a XYZ - demana accedir a aquest institut com a 1a opció, 70 punts
Família Bru: centre adscrit a XYZ - demana accedir a aquest institut com 6a opció, 30 punts
Si queden 2 places, seran per a la família de la Neus i la d'en Bru.
Encara que tinguin menys punts, venen d'un centre adscrit, pel que tenen prioritat.

CALENDARI

La sol·licitud s'ha de presentar de forma telemàtica en les dates que fixa la normativa
Si no es fa dins del termini es perd la prioritat d'adscripció. Després es pot optar a una plaça
d'entre les que hagin quedat vacants.
Sol·licitud telemàtica del 17 al 24 de març
S'ha d'adjuntar tota la documentació al propi formulari de sol·licitud.
Formalització telemàtica de matrícula del 14 al 18 de juny
Una vegada assignada la plaça cal formalitzar la matrícula virtualment.

http://preinscripcio.gencat.cat

Documentació

- DNI, NIE o passaport del pare/mare, tutor/a o guardador/a de fet
En cas d'estrangers comunitaris, cal aportar el document d'identitat del país d'orígen.
- Llibre de família o certificat de naixement
Si l'alumne/a està en situació d'acolliment, cal la resolució del Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies. Les dades d'identifiació o filiació per a l'alumnat estranger podran acreditarse amb el
document d'identitat, el llibre de família del país d'orígen o la documentació alternativa que la persona
pugui aportar.
Si correspon, a l'efecte del barem:
- Renda garantida de ciutadania: acreditació de ser beneficiari/ària de la prestació econòmica.
- Certificat de discapacitat igual o superior al 33% de l'alumne/a, el pare, la mare, tutor/a o germans.
- Carnet de família nombrosa o monoparental vigent.
- Domicili laboral dins zona influència: cal aportar un certificat d'empresa o contracte laboral.

NO SERVIRÀ DE RES TENIR LA DOCUMENTACIÓ,

TENIR MOLTS PUNTS I SER D'UN CENTRE

·

ADSCRIT, SI LA SOL LICITUD ES PRESENTA

FORA DE TERMINI

LA PLAÇA ES POT PERDRE SI LA FAMÍLIA NO

FORMALITZA LA MATRÍCULA VIRTUALMENT.

DOCUMENT ELABORAT PER:

Més informació:
www.girona.cat/educacio

