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OFERTA DE PLACES 
Escola La Maquinista - 08067764 

 

CALENDARI  

 Sol·licitud de preinscripció: 13 a 22 de maig 

Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 29 de maig de 2020 

 Presentació de reclamacions: del 2 al 5 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 

http://mapaescolar.gencat.cat/


 Llista d'alumnes admesos i llista d'espera: 7 de juliol de 2020 

 

Avís: Les dates proposades del mes de juny i posteriors són provisionals i poden 
variar en funció de l'evolució de la pandèmia.  

 
Matrícula: 13 a 17 de juliol 
 
En cas que sigui necessari modificar el calendari per causa de força major, les noves dates 

es faran públiques al web Estudiar a Catalunya. 
 

PRESENTAR LA SOL·LICITUD  
La sol·licitud es farà per via telemàtica.  

No s’ha de presentar la sol·licitud i la documentació en paper al centre, sinó que 

s’ha d’enviar el resguard de la sol·licitud i la documentació necessària, 
escanejada o fotografiada, mitjançant un correu a la bústia electrònica oficial 

del centre demanat en primera opció, especificant a l’assumpte Sol·licitud 
Preinscripció 20-21. 

 

escola@escolalamaquinista.cat 
(El centre enviarà un correu de confirmació de rebuda) 

 

DOCUMENTACIÓ 
El formulari de sol·licitud s'ha de presentar, en tots els casos, acompanyat 

dels documents següents:  

● Llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l'alumne o alumna està en situació 

d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 

● DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o, si el sol·licitant és 

estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Si es tracta 

d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen. 

● DNI de l'alumne o alumna major de 14 anys o si té DNI tot i ser menor de 14 anys. 

 

(Quan el domicili habitual que s'al·lega no coincideix amb el del DNI, amb el de la targeta de 

residència on consta el NIE o es tracta de persones estrangeres sense NIE, certificat o volant 

municipal de convivència de l'alumne o alumna, on ha de constar que conviu amb la 

persona sol·licitant).   

 

(Quan es considera el domicili del lloc de treball, còpia del contracte laboral o d'un certificat 

emès a aquest efecte per l'empresa. En el cas de treballadors en el règim d'autònoms es té en 

compte el domicili acreditat a l'Agència Tributària i es justifica amb una còpia del formulari de la 

declaració censal d'alta, modificació i baixa en el cens d'obligats tributaris (model 036 i 037). 

 

Quan s’al·leguin altres criteris per tenir en compte a la baremació, s’ha d’adjuntar la 

següent documentació: 

● Acreditació de ser beneficiari o beneficiària de la prestació econòmica de la renda garantida 

de ciutadania. 

http://queestudiar.gencat.cat/ca/index.html
http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/20483_preinscripcio_escolar?moda=1
mailto:escola@escolalamaquinista.cat


● Certificat de la targeta acreditativa de la discapacitat de la persona que n'al·lega la condició 

emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies o organismes competents d'altres 

comunitats autònomes. 

● Si és el cas, el document acreditatiu de ser beneficiari d'una pensió d'incapacitat permanent 

de grau total o de gran invalidesa i els de les classes passives que tenen reconeguda una 

pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat. 

● Títol de família nombrosa o monoparental vigent 

 

 

És obligatori especificar l'adreça electrònica per poder rebre el missatge amb el codi de la 

sol·licitud de preinscripció. 

També cal marcar en la sol·licitud el tutor o tutora que consultarà per Internet els resultats de la 

preinscripció (puntuació provisional, puntuació un cop resoltes les reclamacions, ordre definitiu 

i plaça 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. 

 

AJUDA PER FER LA PREINSCRIPCIÓ 
Per a qui necessiti ajuda per a fer la preinscripció, el Consorci posa a disposició de les 

famílies diferents mesures de suport: 

- Informació al web del Consorci d’Educació 

- Suport telefònic: podeu trucar al telèfon 935511000, de 9h a 13’30h 

 

- Oficines d’atenció al ciutadà: Us ajudaran a omplir la preinscripció telemàtica. 

Del 13 al 19 de maig estarà reservat a famílies de Pla de Xoc o amb infants amb 

NESE. Aquestes famílies de P3 rebreu un correu personalitzat amb la cita. 

Del 19 al 22 de maig s’atendrà a la resta de famílies, amb cita prèvia, de 9h a 13h, al 

telèfon 935511000 

 

 

Oficina d’atenció a Sant Andreu: 

OME / Serveis Educatius Sant Andreu: o C/ Sant Adrià, 20. 2a planta (Recinte de 

Can Fabra) Tel. 93 360 32 81 

PREINSCRIPCIÓ PRESENCIAL 
De manera excepcional, si no és possible fer el tràmit per internet, es farà la presentació 
de sol·licituds entre els dies 19 i 22 de maig en horari de 9h a 12h al centre escolar. És 
un tràmit que requereix Cita Prèvia per poder accedir al centre.  

La cita prèvia es pot demanar a:  

 Telemàticament aquí 

 Telefònicament durant la preinscripció de 9h a 12h al 933118438 o al 
634288340 

 

https://www.edubcn.cat/ca/alumnat_i_familia/informacio_general_matriculacio/preinscripcio
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=CITA_PREVIA:4::::4:P4_TIPUS_CALENDARI,P4_DOMINI:01_Oblig,08067764


  



Com es farà l’atenció presencial? 

SOL·LICITUD pdf 

● La gestió presencial només serà per aquells casos en que sigui impossible fer els 
tràmits telemàtics. 

● Al centre ha de venir el menor nombre possible de persones a fer les gestions 
(preferiblement, una sola persona). 

● S’ha de portar la documentació per a poder-la escanejar o fotocopiar i, si pot ser, la 
sol·licitud emplenada des de casa. És recomanable que la persona porti el seu propi 
bolígraf. 

● Cal portar mascareta i guants. 
● No han d’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. 

PORTES OBERTES I PREGUNTES FREQÜENTS 
 

 

PUBLICACIÓ BAREM PROVISIONAL 
29/05/20 

Reclamacions a la llista de barem provisional: 

Del 2 al 5 de juny 

Per correu electrònic al correu escola@escolalamaquinista.cat 

Presencial amb cita prèvia (demanar per mail o al 933118438 - de 9 a 12h.) 

 

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/obligatoris/consulta-resultats/   

 

PUBLICACIÓ BAREM RESOLTES LES 

RECLAMACIONS  
09/06/2020  

Publicació de la llista de sol·licituds que han demanat el centre i l'ensenyament en primera petició amb el 

barem resoltes les reclamacions 

 

http://ensenyament.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/ENS/TramitOVT/preinscripcio/obligatoris/A42.pdf
https://www.escolalamaquinista.cat/wp-content/uploads/2020/05/Jornada_portes_obertes_20-21.pdf
https://drive.google.com/file/d/1xpwZS-7fU4ZV4SbYmHYhlV0dmsbHVlJ7/view?usp=sharing
mailto:escola@escolalamaquinista.cat
http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/obligatoris/consulta-resultats/
https://drive.google.com/file/d/1qaHywx757yn9PUiIBwybmfY9_dThrtEp/view
https://drive.google.com/file/d/1qaHywx757yn9PUiIBwybmfY9_dThrtEp/view


BAREM DEFINITIU 

 

 PUBLICACIÓ LLISTATS DEFINITIUS 

 

Informe assignades 

Informe llista d’espera 

Informe oferta OME 

Informe preinscrites OME  

https://drive.google.com/file/d/1g6CGuQrkavT6CMYEvb9mlNYvzxjuXM2N/view
https://drive.google.com/file/d/1K3aLdDrmFCC4d6qsHegltnIaALPgdgI1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zR3VNAtl2-OxvVuzHNvXQiTo-Ti-75Y_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17mVQ0Tc_0KL9vT_LfSyacyOmZACYWa3d/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1e24VcdWsDFgydwHMTvxe0WdiSIdMB8pg/view?usp=sharing

