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PREINSCRIPCIÓ DE NOUS ALUMNES – CURS 2020-2021 

Benvolgudes famílies, 

Us fem a mans informació sobre el procés de preinscripció de nous alumnes en els nivells 

d’Educació Infantil (2n cicle) i ensenyaments obligatoris per al curs 2020/2021. 

1.- Informació general (Enllaç amb la pàgina del Dep. d’Educació) 

Per tal de reduir la presència de persones en els centres educatius, les famílies 

interessades en matricular el seu fill o filla a Túrbula, han de fer la sol·licitud de 

preinscripció telemàticament a través de la pàgina que el Departament d’Educació ha 

habilitat: http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/index.html 

2.- Calendari. 

a) Fases de la Preinscripció 

- Presentació de sol·licituds en suport informàtic: del 13 al 22 de maig de 2020 

- Presentació de sol·licituds presencialment amb cita prèvia: del 19 al 22 de maig de 

2020 (només en els casos que no sigui possible la presentació telemàtica). 

- Presentació de documentació: fins al 25 de maig de 2020 

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

- Presentació de reclamacions: del 2 al 5 de juny de 2020 

- Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 9 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 

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

 

 

http://www.turbula.com/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/obligatoris/info-general/index.html
http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/index.html


 

   

 

b) Matrícula 

- Alumnes preinscrits amb plaça assignada a segon cicle d'educació infantil, educació 

primària i ESO: del 13 al 17 de juliol de 2020 

ATENCIÓ: Les dates proposades del mes de juny i posteriors són provisionals i 

poden variar en funció de l'evolució de la pandèmia. 

3 .- Mecanisme de presentació de la documentació 

A continuació teniu les tres passes per completar la preinscripció 

a) Fer la preinscripció telemàticament a través de la web del Departament 

d’Ensenyament (enllaç preinscripció). Si no us és possible, contacteu amb Secretaria 

del centre per telèfon (933 815 955) o bé enviant un missatge per correu electrònic a 

l’adreça preinscripció@turbula.es 

b) Emplenar l’imprès de l’escola (baixar imprès aquí) 

c) Enviar la següent documentació a l’escola mitjançant correu electrònic a l’adreça 

preinscripció@turbula.es indicant a l’assumpte el nom de l’alumne i el nivell: 

1. Resguard de preinscripció 

2. Imprès de l’escola degudament emplenat (*) 

3. Documents assenyalats al primer full de l’imprès de l’escola (fulls 

corresponents del llibre de família, DNIs, etc.) (*) 

4. Documents que acreditin el compliment dels criteris de prioritat que 

s’al·leguen a la sol·licitud de preinscripció (veure Annex: Criteris de 

baremació) 

(*) Oficialment, part d’aquesta documentació s’hauria de presentar en el període de matriculació, però es 

demana per facilitar les tasques administratives. 

4.- Informació útil per a la correcta realització de la sol·licitud telemàtica: 

Codi del centre Túrbula: 08025137 

 

Denominació col·loquial Codificació en la preinscripció 

P3, P4, P5 INF1, INF2, INF3 

1er a 6è d'E. Primària PRI1 a PRI6 

1er a 4t d'ESO ESO1 a ESO4 

 

Davant qualsevol dubte, podeu adreçar-vos a Secretaria del centre 

(933 815 955 / secretaria@turbula.es) 

http://queestudiar.gencat.cat/es/preinscripcio/
https://escolaturbula.com/wp-content/uploads/2020/05/IMPRESOS_INSCRIPCIO_OBLIG_2020-21.pdf.pdf
mailto:preinscripció@turbula.es
mailto:secretaria@turbula.es


 

   

 

 

Annex: Criteris de baremació 

 

a) Criteris generals 

G1 Existència de germans al centre (Barem: 40 punts) 

Cal assenyalar aquesta circumstància a la preinscripció, però no cal aportar cap document. 

 

G2 Domicili del sol·licitant 

Barem 

• Quan el domicili habitual es troba a l'àrea d'influència del centre: 30 punts. 

• Quan, a instància del sol·licitant es pren en consideració l'adreça del lloc de treball del pare, 

la mare, el tutor o tutora, o el guardador o guardadora de fet, i aquest és dins l'àrea 

d'influència del centre: 20 punts. 

• En el cas de Barcelona ciutat, quan el domicili habitual es troba al mateix districte municipal 

que el centre sol·licitat en primer lloc, però no en la seva àrea d'influència: 15 punts. 

• Quan el domicili habitual és al mateix municipi del centre sol·licitat en primer lloc, però no 

en la seva àrea d'influència: 10 punts. 

Encara que es doni més d'un supòsit, no es pot acumular més d'una puntuació pel criteri de 

proximitat. 

Documentació 

• Quan el domicili habitual que s’al·lega no coincideix amb el del DNI de la persona sol·licitant 

o amb el de la targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones estrangeres 

sense NIE, s’acreditarà amb el certificat o volant municipal de convivència de l’alumne/a on 

ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant. 

• Quan es consideri el domicili del lloc de treball, s’acreditarà mitjançant una còpia del 

contracte laboral o un certificat emès a aquest efecte per l’empresa. En el cas de 

treballadors en el règim d’autònoms, es tindrà en compte el domicili acreditat a l’Agència 

Tributària i s’acreditarà amb còpia del formulari de la declaració censal d’alta, modificació i 

baixa en el cens d’obligats tributaris (model 036 o 037). 

 

G3 Renda garantida de ciutadania (Barem: 10 punts). 

Documentació 

• Quan el pare, la mare o el tutor/a, siguin beneficiaris de l’ajut de la renda garantida de 

ciutadania, caldrà presentar la documentació acreditativa de ser beneficiari d’aquesta 

prestació econòmica. 



 

   

 

 

G4 Discapacitat (Barem: 10 punts) 

Documentació 

• Quan l’alumne/a o el pare, la mare, el tutor/a o el germà/na acrediti una discapacitat de 

grau igual o superior al 33%, caldrà presentar original i fotocòpia de la targeta acreditativa 

de la discapacitat o del certificat de discapacitat de la persona que al·lega aquesta condició 

emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 

 

 

b) Criteri complementari (serveix per desempatar les sol·licituds amb el mateix barem 

en els criteris generals)  

C1 Família nombrosa o monoparental (Barem: 15 punts) 

Documentació 

• Quan l’alumne/a formi part d’una família nombrosa o monoparental caldrà presentar 

l’original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o família monoparental vigent. 
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