
 

 

 

 

 

 

 

Les instruccions per part del Departament d’Educació per la PREINSCRIPCIÓ: 

Per tal de reduir la presència de les famílies en els centres educatius, es promou la reducció al màxim 

dels tràmits presencials, per tant, és substituiran per actuacions telemàtiques. 

S’elimina la necessitat de presentar la sol·licitud i la documentació en paper al centre, i queda 

substituïda per l’enviament del 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 (si és l’Institut Samuel Gili i Gaya:  preinscrip@institutgiligaya.cat ) 

 

La sol·licitud de preinscripció es considera formalitzada amb l’enviament del correu electrònic, amb 

el resguard i la documentació acreditativa. El centre ha de contestar aquest correu justificant la 

recepció de la sol·licitud per a què el sol·licitant en tingui constància. Cal recordar que el període 

per presentar el resguard i la documentació finalitza un dia més tard que el període de 

presentació de sol·licituds. 

 

De manera molt excepcional, per als casos en què els sol·licitants no puguin fer la presentació 

telemàtica, els centres hauran d’organitzar la presentació de sol·licituds assignant una cita prèvia 

per a l’accés al centre (trucant al telèfon: 973 26 54 38). 

Horari d’atenció serà de 9:00 a 13:30. 

 

Per la consulta de les llistes provisionals: l’aplicatiu es generarà la llista que s’han de publicar a 

la web amb les dades personals dels sol·licitants anonimitzades. 

Aquesta publicació complementa la consulta individual de les dades que cada sol·licitant pot fer des 

de la web de l’Estudiar a Catalunya. 

 

La presentació de reclamacions a les dades publicades en la llista de barem provisional es farà, 

de manera general, mitjançant un correu electrònic a preinscrip@institutgiligaya.cat 

 

 

INFORMACIÓ PREINSCRIPCIÓ D’ESO per al curs 2021-2022 



 

 

 

 

 

 

 

Presentació de sol·licitud telemàtica del 17 al 24 de març 2021, ambdós inclosos 

Si, excepcionalment, s’ha de fer presencial, cal concertar CITA PRÈVIA. 

 

Presentar documentació acreditativa per justificar prioritats: 25-26 de març 

Publicació de llistes amb puntuació provisional (barem provisional): 19 d’abril                               

Reclamacions a les llistes provisionals: 20-26 d’abril                                  

Publicació de llistes amb puntuació definitiva: 30 d’abril                               

Sorteig del número de desempat   5 de maig                                                 

Publicació llista ordenada definitiva:   7 de maig                

Llistat d’admesos/es i llista d’espera:  7 de juny                                                                     

Matricula virtual admesos a 1r d’ESO: 14 -18 de juny 

Matricula virtual  admesos de 2n a 4t d’ESO:   28 de juny- 2 de juliol 

 

 

 

 

La sol·licitud de preinscripció es formalitza i es presenta enviant al correu electrònic 

preinscrip@institutgiligaya.cat , acompanyada de la documentació acreditativa, escanejada o 

mitjançant fotografia, dins el termini indicat.  

 Full de sol·licitud 

 Original i fotocòpia del DNI/NIE o passaport del pare/mare o tutor/a legal 

 Original i fotocòpia del DNI/NIE o passaport de l’alumne 

 Original i fotocòpia de la targeta sanitària (TSI) de l’alumne 

 Original i fotocòpia del llibre de família 

 altra documentació que acrediti les puntuacions demanades al full de sol·licitud 

CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ I MATRICULA 

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER FER LA PREINSCRIPCIÓ 



 

 

 

 

 

 

Criteri d’estudis musicals 
Si realitzeu la prova en centre o escola reglats, és un criteri de prioritat específic ja que som centre 
d’estudis musicals. 

Criteri d'adscripció del centre 
L'adscripció és un criteri de prioritat específic que té com a objectiu garantir la continuïtat dels estudis 
obligatoris quan els alumnes passen de l'educació primària a la secundària..  

 Aquest criteri té prioritat per damunt de qualsevol altre. És a dir, totes les sol·licituds de preinscripció 
en un institut d'alumnes que hagin estudiat la primària en una escola adscrita, automàticament tindran 
prioritat en l'assignació de places per davant dels que provinguin d'altres centres no adscrits, i amb 
independència del barem de punts de la resta de criteris.  

Només en el cas que el nombre de sol·licituds d'alumnes de centres adscrits sigui superior al nombre de 
places de l'institut, entraran en joc els criteris generals i complementaris. 

Criteris de prioritat generals i criteri complementari 
Els criteris de prioritat general són els següents: 

1. Quan l'alumne/a que opta a la plaça té germans o germanes que ja estudien al mateix centre 
educatiu o bé el pare, la mare o el tutor o la tutora legal hi treballi. Se sumen 40 punts. 
Aquest és el criteri que suma més puntuació en el barem de cada alumne/a.  

2. Proximitat geogràfica del domicili habitual o del lloc de treball del pare o la mare a l'escola. 
Cada centre té una àrea d'influència que estableix el criteri de proximitat, i això permet sumar 
puntuacions diferents segons les circumstàncies: 
 

 Quan el domicili habitual de la família es troba dins l'àrea d'influència 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 o la tutora està dins l'àrea 
d'influència del centre triat en primer lloc se sumen 20 punts. 

 Quan el domicili familiar es troba dins del mateix municipi, però no dins de l'àrea 
d'influència del centre que s'ha triat en primer lloc, se sumen 10 punts. 
Podeu consultar quina és l'àrea d'influència de cada centre al seu web abans de fer la 
sol·licitud de preinscripció. Cal tenir en compte que, dins del criteri de proximitat 
geogràfica, les puntuacions no se sumen entre si. Això vol dir que si el lloc de feina del 
pare, la mare o el tutor o la tutora està dins l'àrea d'influència i el domicili habitual dins el 
mateix municipi però no en l'àrea d'influència del centre, les dues puntuacions no es 
podran sumar. 

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DELS CRITERIS DE PRIORITAT 



 

 

 

3. Si la família percep la renda garantida de ciutadania, se sumen 10 punts. 
És a dir, si un membre de la unitat familiar rep l'ajut de la renda garantida de ciutadania. 

4. 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 %. 

Pel que fa al criteri de prioritat complementari, és el següent: 

1. 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. 

Recordeu que la documentació acreditativa dels criteris de prioritat generals i complementaris s'ha 
d'adjuntar amb la sol·licitud de preinscripció dins el període establert. 

 

Qualsevol consulta i/o enviament de la documentació  al correu :   
preinscrip@institutgiligaya.cat 

  

 

Gràcies 


