PREINSCRIPCIÓ BATXILLERAT CURS 2020-2021
Benvolgudes famílies
Degut a la situació actual provocada pel COVID19 us informem que la Preinscripció per l’etapa postobligatòria de Batxillerat es podrà realitzar de diferents maneres:
OPCIÓ 1: TELEMÀTICA - DEL 27 DE MAIG AL 3 DE JUNY

•Recomanada des de l’escola.
•Tramitació per internet a través de formulari online i enviar documentació acreditativa
escanejada o fotografiada al centre per correu electrònic.
OPCIÓ 2: AMB CERTIFICAT DIGITAL - DEL 27 DE MAIG AL 3 DE JUNY

•Tramitació mitjançant un certificat digital, com per exemple el DNI electrònic o el
sistema alternatiu d'identificació idCAT Mòbil. No s'ha de presentar còpia al centre.
OPCIÓ 3: PRESENCIAL - DEL 27 DE MAIG AL 3 DE JUNY

•El centre prestarà atenció personalitzada, mitjans informàtics i assessorament a les
persones que tinguin dificultats per a la realització de les gestions de forma telemàtica.
•S'haurà de demanar cita prèvia.
A continuació us indiquem els passos a seguir per les diferents opcions. ÉS MOLT IMPORTANT QUE LLEGIU
BÉ LA CIRCULAR I QUE SEGUIU TOTES LES INDICACIONS QUE US DIEM PERQUÈ PUGUEU PREINSCRIURE
CORRECTAMENT AL VOSTRE FILL/A

El tràmit es podrà fer tot online, a través del portal preinscripcio.gencat.cat. a través de l’opció
Sol·licitud informàtica.
S’haurà de complimentar el formulari telemàtic i enviar la documentació necessària -escanejada o
fotografiada- mitjançant un correu electrònic al centre demanat en primera opció.
Complimentar totes les dades que us demanen. És molt important indicar un mòbil i un correu
electrònic (obligatori)
Indicar els codis del centres que escolliu segons ordre de prioritat. Us adjuntem el codi del nostre
centre: CE Montseny-Poblenou 08035076 . Comprovar que els codis dels centres que poseu en les
diferents opcions siguin els correctes.
Perquè el tràmit de preinscripció telemàtic tingui efecte i finalitzar-lo caldrà que envieu la
següent documentació escanejada o fotografiada a preinscripcio@cemontseny.cat indicant el
nom i cognom de l'alumne/a i curs on s'ha preinscrit en l'assumpte del correu:
•

El resguard de la preinscripció que es generarà al complimentar les dades a l'aplicatiu.

•

Documentació requerida en el procés de preinscripció per a verificar i validar i assignar la
puntuació per a la baremació. A continuació indiquem quins documents són:

•

DNI del pare/mare, tutor/a (les dues cares): Obligatòriament el de la persona que ompli el full
oficial o aplicatiu o de la targeta de residència on consta el NIE si es tracta de persones
estrangeres.

•

DNI de l’alumne/a.

•

Llibre de família o documents relatius a la filiació (document d’identitat, passaport o llibre de
família del país d’origen). Pàgina on consti el nom i cognoms del pare/mare i la pàgina on consti
el fill.

•

Targeta d’identificació sanitària- CAT SALUT de l’alumne/a

•

Document complimentat de Selecció d’Itinerari de 1r de Batxillerat que us adjuntem també en
aquest correu (En format word o pdf)

•

•

Si es vol optar al altres punts pel barem:
o Per ingressos econòmics: Còpia del document que acredita que el pare, mare o
tutor/a és beneficiari de la prestació econòmica de la renda mínima d’inserció. S’ha
de presentar únicament en el cas que s’al·legui ser beneficiari d’aquesta prestació.
o

Carnet de família nombrosa o monoparental vigent.

o

Certificat de disminució emès pel Departament d’Acció Social i Ciutadania o per
l’ICAM (Institut Català d’Avaluacions Mèdiques) de la persona que al·legui aquesta
condició. En el certificat s’haurà d’acreditar que la discapacitat és igual o superior al
33%.

Molt important:
o Si no adjunteu aquesta documentació al correu electrònic no es considerarà
formalitzada

Des de l’escola una vegada rebuda la documentació i el resguard de la sol·licitud i estigui verificada
us contestarem el vostre correu electrònic per confirmar que ho hem rebut.
La sol·licitud s'ha de presentar al registre electrònic de la Generalitat mitjançant el formulari
electrònic. Es farà través del portal preinscripcio.gencat.cat a l’opció Sol·licitud electrònica.
Per poder utilitzar el formulari electrònic, cal identificar-se amb un certificat digital, com per exemple
el DNI electrònic, o el sistema alternatiu d'identificació idCAT Mòbil, i el número d'identificació de
l'alumne/a amb el qual consta al Registre d'Alumnes de Catalunya (RALC) i que es pot obtenir amb
la Consulta de l'identificador de l'alumne. La direcció del centre on s'han cursat ensenyaments des del
curs 2015-2016 també pot facilitar el número identificador de l'alumne/a a les famílies i, en casos
excepcionals i durant el període de preinscripció, es pot sol·licitar aquest identificador a les àrees
territorials del Departament d'Educació, acreditant-se amb el DNI o document equivalent.
El tràmit de presentació de la sol·licitud electrònica s'acaba amb l'enviament del formulari i no s'ha
de presentar cap còpia al centre.

•

El centre prestarà atenció personalitzada, mitjans informàtics i assessorament a les persones
que tinguin dificultats per a la realització de les gestions de forma telemàtica.

•

S’haurà de demanar cita prèvia. Per demanar cita prèvia heu de trucar al mòbil 679761274 a
partir del 21 de maig i fins el 3 de juny . Horari d’atenció telefònica: de 10h a 13h i 16h a 18h.
Informar-vos que el 29 de maig i l’1 de juny són dies festius del centre. El dia 3 de juny només es
podrà demanar cita prèvia en horari de matí .
Com farem l’atenció presencial al centre:
o A l’escola ha de venir el menor nombre possible de persones per a realitzar el tràmit de la
preinscripció.
o S’ha de venir amb mascareta i guants.
o No han d’acudir persones 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.
Documentació requerida i que haureu de portar el dia que vingueu al centre:

•

•

o
o

Resguard de la preinscripció telemàtica . En el cas que de forma excepcional no s’hagi
pogut fer, es facilitarà poder-la tramitar amb assessorament en el propi centre.
DNI del pare/mare, tutor/a (les dues cares): Obligatòriament el de la persona que ompli
el full oficial o aplicatiu (pare mare o tutor legal) o de la targeta de residència on consta el
NIE si es tracta de persones estrangeres.

o

Llibre de família o documents relatius a la filiació (document d’identitat, passaport o llibre
de família del país d’origen). Pàgina on consti el nom i cognoms del pare/mare i la pàgina
on consti el fill.

o

DNI de l’alumne/a

o

Targeta d’identificació sanitària- CAT SALUT de l’alumne/a

o

Document complimentat de Selecció d’Itinerari de 1r de Batxillerat que us adjuntem
també en aquest correu (En format word o pdf)

•

•

Si es vol optar al altres punts pel barem:
o Per ingressos econòmics: Còpia del document que acredita que el pare, mare o tutor/a és
beneficiari de la prestació econòmica de la renda mínima d’inserció. S’ha de presentar
únicament en el cas que s’al·legui ser beneficiari d’aquesta prestació.
o

Carnet de família nombrosa o monoparental vigent.

o

Certificat de disminució emès pel Departament d’Acció Social i Ciutadania o per l’ICAM
(Institut Català d’Avaluacions Mèdiques) de la persona que al·legui aquesta condició. En el
certificat s’haurà d’acreditar que la discapacitat és igual o superior al 33%.

Molt important:
o Si no presenteu aquesta documentació adjunta no es podrà ajudar en la formalització de
la preinscripció.

ALTRES INFORMACIONS IMPORTANTS
•

No podeu duplicar la preinscripció oficial.

•

La falsedat o frau en les dades presentades comporta la pèrdua del drets de prioritat i, per tant dels
punts corresponents.

•

Les llistes provisionals i definitives de la preinscripció s’hauran de consultar a la web del Consorci o a la
web de l’escola (aquestes es penjaran de forma anònima)- www.cemontseny.cat/preinscripcio/

•

Informació general sobre la preinscripció:
o www.edubcn.cat
o Departament d’Educació

Restem a la vostra disposició per qualsevol dubte o consulta que tingueu. Podeu enviar un correu electrònic
a preinscripcio@cemontseny.cat

Atentament
CE Montseny

*Donada la excepcionalitat, us recordem que les informacions del procediment de Preinscripció poden modificar-se ja que encara hi
ha aspectes que el Departament ha de tancar i us mantindrem informats per correu electrònic de qualsevol actualització.

