
 

 
INFORMACIÓ PREINSCRIPCIÓ – INFANTIL I PRIMÀRIA 

CURS 2020-21 
 

 

En el context social actual, degut a l'emergència sanitària ocasionada per la COVID-19, cal 
reduir al màxim els tràmits presencials, substituint-los per actuacions telemàtiques i, quan 
això no sigui possible, cal prendre les mesures preventives necessàries, seguint les indicacions 
de les autoritats sanitàries, per garantir la salut de les persones. 

Cal utilitzar manera general la sol·licitud amb suport informàtic que es podrà realitzar a la 
següent web: 

PRESENTAR LA SOL·LICITUD 

S'hi pot accedir mitjançant un ordinador, una tauleta tàctil o un telèfon mòbil. Una vegada 
enviades telemàticament les dades s'obté el resguard de la sol·licitud.  

Aquest resguard s'ha d'enviar per correu electrònic a la bústia electrònica oficial del centre 
demanat en primera opció juntament amb la documentació escanejada o fotografiada. 

BÚSTIA ELECTRÒNICA OFICIAL DE l’ESCOLA EL CIM: info@elcimvilanova.cat 

L’escola El Cim respondrà al correu de confirmació, com a justificant de la formalització de la 
sol·licitud de preinscripció. 

De manera excepcional, per als casos en què la família no pugui fer el tràmit telemàticament 

de presentació de sol·licitud, aquesta es podrà presentar presencialment al centre.  

En aquest cas, es podrà: 

demanar cita prèvia al centre trucant al número 938930280  

de 10 a 13h de dilluns a divendres (del 11 al 22 de maig de 2020) 

 
  

http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/20483-obligatoris?moda=1
info@elcimvilanova.cat


 

 

Documents que cal presentar 
 

Documentació identificativa: 

 

El resguard de la sol·licitud s'ha d'enviar per correu electrònic, en tots els casos, acompanyat 

dels documents escanejats o fotografiats següents:  

 

• Original i fotocòpia del llibre de família o documents relatius a la filiació. 

• Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a o 

guardador/a de fet) o la targeta de residència on consta el NIE si es tracta de persones 

estrangeres. 

• Original i una fotocòpia del DNI de l’alumne/a si és major de 14 anys o té DNI tot i 

ésser menor de 14 anys. 

 

De forma extraordinària, les dades d'identificació o de filiació dels alumnes 
estrangers també es poden acreditar amb el document d'identitat, el llibre de família del 
país d'origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar. El director o 
directora del centre la valorarà i deixarà constància per escrit de la decisió adoptada. 

 
 

Documentació que acrediti el compliment dels criteris al·legats . 
 

Les persones que al·leguen el compliment d'un o més criteris de prioritat (específic, general 

o complementari) han d'enviar també la documentació escanejada o fotografiada, per les 

dues cares, que s'indica per a cada criteri. 

 

 
 

  



 

Criteris generals d’admissió i barem a aplicar  

 

• Existència de germans o germanes al centre, en el moment que es presenta la 

preinscripció, o pares/tutors legals que hi treballen.      40 punts 

• Quan el domicili de la persona sol·licitant estigui en l’àrea de proximitat del centre.

          30 punts 

 

A Vilanova no hi ha zonificació, per tant, tots els nens/nenes empadronats a la ciutat 

tenen 30 punts  

 

• Quan a instància del pare o la mare, el tutor o la tutora legal es prengui en 

consideració en comptes del domicili de l’alumne/a, l’adreça del lloc de treball d’un 

d’ells, i aquest és dins de l’àrea de proximitat del centre.   20 punts 

• Quan l’alumne/a, pare, mare o germans acrediti una discapacitat de grau igual o 

superior al 33%.        10 punts 

•  Quan el pare, la mare o el tutor/a siguin beneficiaris de renda garantida de 

ciutadania.                       10 punts 

 
 

 

Criteris complementaris 
 

• Si l’alumne/a forma part d’una família nombrosa o monoparental  15 punts 

 

 

Per a resoldre les situacions d’empat, s’assigna a cada sol·licitud un número 

aleatòriament que es fa públic amb la relació baremada de sol·licituds. S’efectua un 

sorteig públic per tal de determinar el número a partir del qual s’han d’ordenar les 

sol·licituds. 

 

 

 
Per a més informació podeu consultar: 

 
http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio 
 
https://www.elcimvilanova.cat/preinscripcions/ 
 

 

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio
https://www.elcimvilanova.cat/preinscripcions/

