FUNDACIÓ DE CULTURA
I PROMOCIÓ SOCIAL
COL·LEGI SANT JOSEP
www.stjosep.com / fcps@stjosep.com

Sant Sadurní d'Anoia, 7 de maig de 2020
Benvolgudes Famílies,
La present és pera comunicar-vos que ahir es va publicar la NOVA normativa (veure
http://preinscripcio.gencat.cat/) que modifica la Resolució EDU/576/2020, de 28 de febrer, per la
qual s'aprovaven les normes de preinscripció i matrícula d'alumnes als centres del Servei
d'Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments
sostinguts amb fons públics, per al curs 2020-2021, entre altres coses, estableix que el
període oficial de PREINSCRIPCIÓ per als nivells d'Ed. Infantil (P3, P4 i P5), Ed.
Primària i ESO serà del dia

13 al 22 de maig ( ambdós inclosos ).

A LA NOVA NORMATIVA ES DEMANA/EXIGEIX QUE LA FORMALITZACIÓ DE LA
PREINSCRIPCIÓ SIGUI SOBRETOT DE FORMA TELEMÀTICA. I només aquelles persones
que no disposen de medis informàtics, ho puguin fer presencialment del dimarts 19 al
divendres 22 de maig, DEMANANT CITA PRÈVIA al telèfon especial 649 807 388.
També a la nova normativa s’indica que es pot omplir la SOL·LICITUD DE PREINSCRIPCIÓ
directament a la pàgina web del Departament d’Educació i després enviar el RESGUARD
d’aquesta aplicació, conjuntament amb els altres documents a l’adreça de correu del centre
demanat en primera opció. Nosaltres PREFERIM QUE ENVIEU DIRECTAMENT a
fcps.cristina.carbo@stjosep.com la SOL·LICITUD, conjuntament amb els altres documents.
D’aquesta manera podem revisar si hi ha cap error o comentari a fer, en temps i forma. Un cop
rebuda la documentació, us enviarem un correu “ justificant la recepció “.
DOCUMENTS A ENVIAR A fcps.cristina.carbo@stjosep.com PER A CADA ALUMNE
QUE ES VULGUI PREINSCRIURE :
- SOL·LICITUD DE PREINSCRIPCIÓ (S’adjunta IMPRÈS en aquest mateix correu). Si
teniu algun dubte a l’hora d’omplir l’imprès adreceu-lo a fcps.cristina.carbo@stjosep.com
o bé fcps.secretaria@stjosep.com, tot indicant el vostre telèfon de contacte.
- Fotocopia escanejada o fotografia de cara i cara del DNI de qui signa la sol·licitud.
- Fotocopia o fotografia de la pag. del Ll. de Família on estigui inscrit el futur alumne(a).
- Fotocopia o fotografia de la TIS (Targeta Sanitaria Individual de l'Alumne).
- Si és el cas d’un trasllat de municipi, també caldrà adjuntar el Certificat de Convivència/empadronament expedit per l'Ajuntament. ( escanejat o fotografiat ).
- Per a preinscriure els alumnes de 3r i 4t d'ESO també caldrà adjuntar
escanejada o fotografia de cara i cara del DNI de l'alumne(a).

fotocopia

- Altrament podeu presentar totes aquelles acreditacions que us puguin donar punts i
que us relacionem a continuació:

PUNTUACIONS i BAREMS de PREINSCRIPCIÓ 2020 - 2021
CRITERIS GENERALS:

Existència de germans al centre durant el curs actual (40 punts)
Domicili Familiar a la zona d’influència (30 punts).
Si al DNI de qui signa la preinscripció no hi consta, cal presentar certificat del Padró.

Lloc de treball del Pare, Mare o Tutor Legal a la zona d’influència, quan no hi viu (20 punts)
Pare, Mare o Tutor Legal perceptor de la l'ajut de la renda garantida de ciutadania. (10 punts)
Acreditar si l'alumne(a) o els seus Pares o els seus germans pateixen una discapacitat igual
o superior al 33% (10 punts)

CRITERIS COMPLEMENTARIS:
Carnet de Família nombrosa o monoparental (15 punts)

IMPORTANT A TENIR EN COMPTE:
És obligatori especificar a l’imprès l'adreça a electrònica del Pare, Mare o Tutor legal
per poder rebre el missatge amb el codi de la sol·licitud de preinscripció.
També caldrà marcar en la sol·licitud el tutor o tutora que consultarà per Internet e/s
resultats de la preinscripció (puntuació provisional , puntuació un cop resoltes les
reclamacions, ordre definitiu i placa assignada). Es pot accedir a aquestes consultes amb
el codi de sol·licitud i el número del DNI, NIE o passaport del tutor o tutora que s'ha
especificat que farà la consulta .
En emplenar el formulari trobareu un espai que cal omplir amb l'identificador o número
RALC de l'alumne o alumna, llevat dels de P3 que són nous en el sistema educatiu de
Catalunya i encara no en tenen. Per a/s alumnes matriculats des del curs 2015-2016 en
centres educatius de qualsevol titularitat és una dada obligatòria que han de facilitar els
centres
on
estan
escolaritzats
o
que
també
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consultar
http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/identificador-alumne?moda=1#main
Els “ Codis de Centre “ de les 2nes, 3res,......opcions els podeu trobar a: http://mapaescolar.gencat.cat/
Per a qualsevol altra informació que necessiteu relacionada amb la Preinscripció 20-21, podeu
consultar la web del centre www.stjosep.com (on hi anirem penjant en temps real els canvis que
puguin esdevenir) i també enviar correu a fcps@stjosep.com o bé al telèfon específic: 649 807 388
deixant missatge si és el cas.
Esperant que tots aquests contratemps no us causin moltes molèsties, aprofito l’avinentesa per
agrair-vos el vostre interès i saludar-vos molt cordialment.

Joan Amat Marquès
Director - Titular

