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A l’atenció de les famílies que han sol·licitat informació sobre la matriculació 

d’alumnes a la nostra escola 
 
El Departament d’Ensenyament  de la Generalitat de Catalunya ha publicat la Resolució EDU/452/2019 de 
21 de febrer per la qual s’aproven les normes de preinscripció i matrícula de l’alumnat als centres, per al 
curs 2019/20. En destaquem els punts principals: 
 
Calendari: 

 Presentació de sol·licituds de preinscripció: del 29 de març al 9 d’abril de 2019. 

 Publicació de les llistes amb el barem provisional:  26 d’abril de 2019. 

 Sorteig: 9 de maig de 2019. 

 Publicació de les llistes amb el barem definitiu: 14 de maig de 2019. 

 Publicació de llistes de l’alumnat admès: 12 de juny de 2019. 

 Període de matrícula: del 20 al 26 de juny de 2019. 
 

Documentació que cal presentar a l’escola escollida: 
- Imprès de sol·licitud: el podreu trobar a l’escola o descarregar-lo de la web del Departament 

d’Ensenyament. 
- Original i fotocòpia del llibre de família. 
- Original i fotocòpia del DNI del sol·licitant (el pare, la mare o el tutor/a) 
- Original i fotocòpia del DNI de l’alumne/a en cas que en tingui  
- Original i 2 fotocòpies de la Targeta Sanitària Individual (TSI) de l’alumne/a. 
- Original i fotocòpia de la cartilla de vacunacions de l’alumne/a. Si l’alumne no ha estat vacunat per 

indicació mèdica o per altres circumstàncies, cal presentar un certificat mèdic oficial justificatiu. 
- Documentació acreditativa dels diferents criteris de baremació, només s’han de presentar si 

s’al·leguen: 
o Documentació acreditativa del domicili familiar que, si no és el que consta al DNI de la 

persona sol·licitant, consistirà en un volant municipal de convivència de l’alumne/a, on hi 
ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant (per formalitzar la matrícula serà 
imprescindible presentar el DNI del sol·licitant amb l’adreça canviada). Si s’al·lega 
proximitat del lloc de treball, còpia del contracte laboral o certificat emès per l’empresa on 
hi consti l’adreça. 

o Documentació acreditativa de les circumstàncies econòmiques, ser beneficiari de la 
prestació econòmica de renda mínima, si s’al·lega a efectes de barem. 

o Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent, si s’al·lega 
aquesta condició. 

o Original i fotocòpia del certificat de discapacitat de l’alumne/a, pare, mare o tutor/a, emès 
pel Departament d’Acció Social o per l’ICAM, si a s’al·lega aquesta circumstància. 

 
L’horari de secretaria durant els dies de preinscripció serà de 8:30 a 14h i de 15 a 16:30h. 
 
Els saluda ben cordialment,  
 

 
Mònica Santamaría 
Directora 
Sant Cugat del Vallès, 22 de març de 2019. 


