PREINSCRIPCIÓ 2020-2021
CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ: del 13 al 22 de maig de 2020
 Del 13 de maig al 22 de maig de forma telemàtica a través de preinscripcio.gencat.cat
 Cal enviar el resguard de la sol·licitud de preinscripció, juntament amb la resta
de documentació escanejada o bé fotografiada al correu
secretaria@escolamireia.cat
 Del 19 de maig al 22 de maig de forma presencial amb cita prèvia a la secretaria de
l’edifici del carrer Ausiàs March,62.
 Cal sol·licitar cita prèvia al correu secretaria@escolamireia.cat

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR:
 Llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
 DNI /NIE de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a legal).
 DNI /NIE de l’alumne/a en cas que sigui major de 14 anys.
 Quan a la sol·licitud s’al·leguin criteris de prioritat, han de presentar la documentació
escanejada o fotografiada.

PRESENTACIÓ TELEMÀTICA
Instruccions per al formulari en suport informàtic:
 Per canviar de pantalla cal utilitzar exclusivament els botons "següent" i "anterior" de
l'aplicació i no els del navegador.
 La sol·licitud només es considera presentada quan, després d'omplir tot el formulari,
s'executa l'opció "enviament" des de l'última pantalla i s’obté el resguard de la
sol·licitud i aquest s’envia, juntament amb la documentació acreditativa escanejada o
fotografiada, per correu electrònic a l’adreça electrònica secretaria@escolamireia.cat.
 L’escola us respondrà al correu justificant la recepció de la sol·licitud per tal que en
tingueu constància.

PRESENTACIÓ PRESENCIAL
 Només podrà accedir al centre una sola persona el dia i hora acordat.
 Cal portar la documentació de casa, preferiblement ja fotocopiada.
 Preferiblement cal portar la sol·licitud emplenada de casa amb lletra majúscula i clara.
http://ensenyament.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/ENS/TramitOVT/prei
nscripcio/obligatoris/A42.pdf
 Recomanem venir amb mascareta i guants.
 No hi podrà accedir cap persona de grups d'especial vulnerabilitat o en període de
confinament, o que presenti símptomes. En aquest cas, podeu autoritzar per escrit a
una altra persona a portar la sol·licitud i la documentació.

CRITERIS DE PRIORITAT
Els criteris generals de prioritat són els següents:
 Si actualment hi ha germans matriculats al centre o el pare, mare, tutor legal hi
treballa: 40 punts.
 Per proximitat del domicili o del lloc de treball al centre sol·licitat en primer lloc
(només una opció):
o Domicili a l'àrea de proximitat del centre: 30 punts.
o Lloc de treball a l'àrea de proximitat del centre: 20 punts.
o Domicili al mateix municipi del centre: 10 punts.
o A la ciutat de Barcelona, domicili al mateix districte del centre: 15 punts.
 Si el pare, mare o tutor legal reben l'ajut de la renda garantida de ciutadania: 10 punts.
 Per discapacitat igual o superior al 33% de l'alumne o d'un familiar de primer grau: 10
punts.
Criteris complementaris de desempat:
 Família nombrosa o monoparental: 15 punts.

CALENDARI PROVISIONAL
Les dates proposades del mes de juny i posteriors són provisionals i poden variar en funció de
l'evolució de la pandèmia.
 Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 29 de maig de 2020
 Presentació de reclamacions: del 2 al 5 de juny de 2020
 Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 9 de juny de

2020
 Sorteig del número de desempat: 9 de juny de 2020, a les 11 h
 Llista ordenada definitiva: 11 de juny de 2020
 Ampliació de petició de centres per a les sol·licituds que no han obtingut cap

assignació (assignació d'ofici): del 26 al 29 de juny de 2020
 Oferta final de places escolars: 6 de juliol de 2020
 Llista d'alumnes admesos i llista d'espera: 7 de juliol de 2020

MATRÍCULA
 Alumnes preinscrits amb plaça assignada a segon cicle d'educació infantil, educació
primària i ESO: del 13 al 17 de juliol de 2020

