PROCEDIMENT ESPECIAL DE
PREINSCRIPCIÓ i MATRÍCULA
Indicacions d’acord amb les Instruccions per als centres educatius sobre els
canvis en la gestió de la preinscripció i matrícula del curs 2020-2021 motivats
per la situació de pandèmia i la nota de premsa editades pel Departament
d’Educació de la Generalitat de Catalunya el 07 de maig de 2020.
Es mantenen vigents els criteris de la Resolució EDU/576/2020, de 28 de febrer que no entrin en contradicció amb les
instruccions dictades.

Informació actualitzada a 18 de maig de 2020

PERÍODES DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
Educació Infantil, Primària i ESO:


La preinscripció es farà telemàticament entre el 13 i el 22 de maig a través del portal
preinscripcio.gencat.cat del Departament d’Educació.
o El resguard de la sol·licitud i la documentació
“Ensenyaments de P3 a 4t d’ESO. Documentació a
preinscripció”) caldrà enviar-la després, escanejada
electrònic específic nostre que hem habilitat
preinscripcio@montcada.lasalle.cat.

necessària (vegeu l’arxiu
adjuntar a la sol·licitud de
o fotografiada, al correu
per a la preinscripció:

o Atenció! La sol·licitud de preinscripció es considerarà formalitzada un cop hàgiu fet
la preinscripció telemática i hàgiu enviat aquest correu electrònic (no será vàlida tant
si falta una cosa com l’altra!).


Excepcionalment, i per aquelles famílies que no disposin dels mitjans per dur a terme
el procediment telemàtic, es podrá fer la preinscripció de forma presencial del 19 al 22 de
maig. Per fer-ho, caldrà demanar cita prèvia a través del correu jaregall@lasalle.cat
(indicant el número de telèfon on voleu que us localitzem) o trucant per telèfon. L’horari
d’atenció al públic será de dimarts a divendres, de 08:30 h a 13:30 h. Caldrà omplir i portar
el ‘pdf’ “Sol·licitud de preinscripció. Ensenyaments de P3 a 4t d’ESO” i adjuntar el que
s’indica a l’arxiu “Ensenyaments de P3 a 4t d’ESO. Documentació a adjuntar a la sol·licitud
de preinscripció”.

Batxillerat:


La preinscripció es farà telemàticament entre el 27 de maig i el 03 de juny a través del
portal preinscripcio.gencat.cat del Departament d’Educació.
o La podeu tramitar mitjançant un certificat digital (opció no recomanable) o en suport
informátic (opció sí recomanable).
o Si trieu l’opció que us recomanem, la de suport informátic, caldrà que després
envieu, escanejats o fotografiats, el resguard de la sol·licitud i la documentació
necessària (vegeu l’arxiu “Ensenyaments de Batxillerat. Documentació a adjuntar a
la sol·licitud de preinscripció”), al correu electrònic específic nostre que hem
habilitat per a la preinscripció: preinscripcio@montcada.lasalle.cat. Atenció! La
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sol·licitud de preinscripció es considerarà formalitzada un cop hàgiu fet la
preinscripció telemática i hàgiu enviat aquest correu electrònic (no será vàlida tant si
falta una cosa com l’altra!)

EXCEPCIONALMENT, EN CAS DE PREINSCRIPCIÓ PRESENCIAL (Només Educació
Infantil, Primària i ESO)
Les famílies d’Educació Infantil, Primària o ESO que hagin d’acudir excepcionalment al centre
de forma presencial perquè no poden fer la preinscripció telemàtica, hauran de tenir en compte el
següent:


Caldrà portar omplert el ‘pdf’ “Sol·licitud de preinscripció. Ensenyaments de P3 a 4t d’ESO” i
adjuntar el que s’indica a l’arxiu “Ensenyaments de P3 a 4t d’ESO. Documentació a adjuntar
a la sol·licitud de preinscripció”. La documentació haurà d’anar fotocopiada.



Porteu sempre el vostre propi bolígraf.



Us recordem la recomanació de portar mascareta i guants.



Caldrà respectar en tot moment la distància mínima de 2 metres.



No poden acudir al centre les persones de grups d'especial vulnerabilitat o en període de
confinament, o que presentin símptomes; en aquest cas, poden autoritzar per escrit a una
altra persona a portar la sol·licitud i la documentació.

Preguem tingueu en compte tot això per la seguretat de les persones que hi treballen i la resta de
sol·licitants que puguin estar esperant.
Us recordem que, tal i com estableix la normativa vigent pel que fa al procediment
d’admissió d’alumnes, només podeu lliurar preinscripció en un únic centre (el que sol·liciteu
en primer lloc). La duplicitat de preinscripcions, en un o més centres, està penalitzada pel
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya amb la pèrdua de les opcions.

CALENDARIS DEL PROCEDIMENT POSTERIOR A LA PREINSCRIPCIÓ
Educació Infantil, Primària i ESO
Publicació de llistes baremades
Reclamacions sobre el barem (mitjançant un correu electrònic a la
nostra bústia preinscripcio@montcada.lasalle.cat)
Publicació de llistes baremades un cop resoltes les reclamacions i
indicació del número de desempat assignat a cada sol·licitud
Sorteig per determinar l’ordenació de sol·licituds empatades a
punts
Publicació de llistes ordenades per barem i sorteig
Publicació de llistes d’admesos i en espera
Període de matrícula

29 de maig
del 2 al 5 de juny
9 de juny
9 de juny
11 de juny
7 de juliol
del 13 al 17 de juliol
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[El Departament d’Educació informa que el calendari pot estar subjecte a variacions. Si és
així, us n’informarem novament].
Batxillerat
Publicació de llistes baremades
Reclamacions sobre el barem (mitjançant un correu electrònic
a la nostra bústia preinscripcio@montcada.lasalle.cat)
Publicació de llistes baremades un cop resoltes les
reclamacions i indicació del número de desempat assignat a
cada sol·licitud
Sorteig per determinar l’ordenació de sol·licituds empatades a
punts
Publicació de llistes ordenades per barem i sorteig
Publicació de llistes d’admesos i en espera
Període de matrícula o de confirmació de la plaça assignada
en cas d’avaluació pendent de setembre
Període de matrícula extraordinària un cop feta l’avaluació de
setembre

15 de juny
del 16 al 18 de juny
22 de juny
23 de juny
26 de juny
07 de juliol
del 08 al 14 de juliol
07 i 08 de setembre [*]

[**] el Departament d’Educació estableix un període més ampli que nosaltres reduïm a només dos dies, amb el
consentiment del mateix Departament, per a una millor organització pròpia.

[El Departament d’Educació informa que el calendari pot estar subjecte a variacions. Si és
així, us n’informarem novament].
Més endavant informarem també de la manera en com s’haurà de procedir per tal de formalitzar
matrícula en tots els ensenyaments.

RESULTATS DE LA PREINSCRIPCIÓ
Els resultats de la preinscripció es podran consultar per internet: els resultats individuals des del
web del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya queestudiar.gencat.cat, i els llistats
generals al web del centre (montcada.lasalle.cat). Aquestes llistes serán generades amb les dades
personals dels sol·licitants anonimitzades.
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