PREINSCRIPCIÓ ESCOLAR CURS 2021/2022
EDUCACIÓ INFANTIL P4 i P5
Període: del 15 al 24 de març de 2021.
Aquest any les preinscripcions s’han de fer digitalment. Les dues maneres per a
fer-les són a través de:
1. Sol·licitud electrònica.
2. Sol·licitud en suport informàtic.
L’escola recomana de fer la sol·licitud electrònica, ja que les dades s’obtenen de
manera automàtica. Per això cal tenir certificat digital o I’idCat Mòbil.
1. SOL·LICITUD ELECTRÒNICA:
Sol·licitud:
http://educacio.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/20483obligatoris?category=
Es pot realitzar mitjançant Certificat Digital, DNI electrònic, idCat, Cl@ve.
Si no es disposa de Certificat Digital els recomanem la utilització de l’IdCat
Mòbil.
l’idCat Mòbil
Us expliquem com generar l’idCat Mòbil:
Accediu a l’adreça https://idcatmobil.seu.cat/ i trobareu les instruccions
pas a pas de com fer-ho.
Cal complir els següents requisits:
•
•
•
•

Ser major de 16 anys.
Disposar de DNI/NIE/Passaport/Doc identificador d’un país de la
UE o targeta de residència comunitària.
Disposar d’adreça de correu electrònic i d’un telèfon mòbil a
efectes d’identificació i contacte.
Targeta sanitària per la teva identificació.

Un cop donat d’alta a l’idCAT Mòbil només cal introduir el número de
document d’identitat i el número de telèfon mòbil al web on calgui
identificar-se electrònicament per fer un tràmit. Tot seguit es rep un
missatge al telèfon que conté una clau d’accés per introduir-la al web.
En aquest cas, al tràmit de sol·licitud de preinscripció.

Una vegada identificats, caldrà entrar el número d’identificació de
l’alumne/a (RALC) que us proporcionarà l’escola en què està matriculat
per poder recuperar les seves dades personals i acadèmiques, emplenar
les preferències i enviar la sol·licitud.
(En la majoria de casos no caldrà fer res més ni adjuntar cap tipus de
documentació, donat que s’haurà fet l’intercanvi de validació de les
vostres dades amb totes les administracions implicades).

2. SOL·LICITUD EN SUPORT INFORMÀTIC:
Sol·licitud:
http://educacio.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/20483obligatoris?category=
Caldrà identificar l’alumne/a amb el seu número d’identificació de
l’alumne/a (RALC) i emplenar el formulari, en enviar-ho es farà
l’intercanvi de dades amb les administracions implicades i adjuntar
escanejada o fotografiada la documentació d’identificació i filiació (DNI,
llibre de família, etc), juntament amb aquella que al·legueu a efectes de
barems i que no s’hagi pogut validar.

CRITERIS DE BAREM
Germans escolaritzats al centre o pare, mare o tutor/a que hi treballin.
-

Quan l'infant que opta a la plaça té germans o germanes que ja estudien
al mateix centre educatiu o bé que el pare, la mare o el tutor o la tutora
legal hi treballi. Se sumen 40 punts.

Proximitat geogràfica del domicili habitual o del lloc de treball del pare o
la mare a l'escola.
-

Quan el domicili habitual de la família es troba dins la zona educativa del
centre escolar que es demana en primer lloc se sumen 30 punts.
Quan la ubicació del lloc de feina del pare, la mare, el tutor/a està dins la
zona educativa del centre triat en primer lloc se sumen 20 punts. (S’haurà
d’adjuntar la documentació corresponent).

Si la família percep la renda garantida de ciutadania, se sumen 10 punts.
És quan un membre de la unitat familiar rep l'ajut de la renda garantida de
ciutadania. (S’haurà d’adjuntar la documentació corresponent).
Si algun membre de la família té una discapacitat se sumen 10 punts.
Quan l'infant mateix, el pare o la mare, o bé algun germà o germana té una
discapacitat igual o superior al 33%.
Família monoparental o nombrosa. Se sumen 15 punts addicionals.
Quan l'infant forma part d'una família monoparental o bé d'un família nombrosa
sumarà 15 punts addicionals que li serviran per desempatar.

INFORMACIÓ A TENIR EN COMPTE

•

El codi de centre de la nostra escola és 08063655. El necessitareu per
indicar a quin centre voleu preinscriure-us.

•

Necessitareu demanar al vostre centre actual el número d’identificació
de l’alumne (RALC) per poder realitzar la sol·licitud. També podreu trobar
el número d’identificació en aquest enllaç:
http://educacio.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/identificador-alumne

•

Molt important:
Fer la preinscripció dins del calendari establert del 15 al 24 de
març.
o És molt important presentar una sola sol·licitud, ja que la duplicació
significarà l’anul·lació d’ambdues sol·licituds.
o

o

A la sol·licitud cal indicar per ordre de preferència els diferents
centres als quals us interessa inscriure el vostre fill o filla.

Aquelles famílies que tinguin qualsevol dubte es poden adreçar a l’escola trucant al telèfon
937524286 i preguntant per Marta o enviant-nos un correu electrònic a
martavila@escolesbetlem.com

