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Mataró, 6 de maig de 2020. 

Estimades famílies: PAU I BÉ. 

Ens ha arribat un comunicat des del Departament d'Educació amb el Pla parcial 

de desconfinament i obertura dels Centres Educatius per a la realització dels 

procediments de PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA ESCOLAR i per a la 

realització de proves d'Accés i d'obtenció de Títols adreçades a la Ciutadania. 

Aquestes son les indicacions més importants: 

"...en l’escenari de la fase 1 segons les previsions del Ministeri de Sanitat o de 

la fase 2 segons les previsions del Govern de la Generalitat, es sotmet a la 

valoració del PROCICAT l’aprovació d’aquest Pla parcial per iniciar el 

procediment de preinscripció i matrícula per als diversos ensenyaments a partir 

de l’11 de maig, per la realització de les proves d’accés a diversos 

ensenyaments postobligatoris i per l’obtenció de diversos títols oficials,  en les 

condicions que s’exposen en el present document. Els calendaris concrets de 

tots aquests processos s’establiran en el moment en què s’hagi aixecat la 

suspensió dels terminis administratius, d’acord amb l’autorització del 

PROCICAT.  

El Pla s’organitza en dos blocs. Un primer bloc sobre les condicions 

proposades per la realització de la preinscripció i matrícula per al cus 

2020/2021 a partir del proper 13 de maig, i un segon sobre la realització de les 

proves d’accés i d’obtenció de títols. 

Cada ensenyament té un calendari diferent per a la preinscripció i matrícula. El 

primer procediment que s’obrirà serà el corresponent a la preinscripció dels 

ensenyaments gratuïts i obligatoris (segon cicle d’educació infantil, educació 

primària i educació secundària obligatòria). 

Amb la finalitat de reduir o, fins i tot, evitar aquesta presencialitat el 

Departament d’Educació adoptarà les següents mesures: 
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 Generalització a tots els ensenyaments de la presentació telemàtica de 

les sol·licituds. La presentació de sol·licituds, de documentació i de 

reclamacions es farà de forma no presencial, utilitzant formularis 

telemàtics i el correu electrònic; 

 ● Consulta telemàtica dels resultats del procés en tots els ensenyaments. Les 

publicacions amb els resultats del procés de preinscripció es podran consultar 

en tots els casos per internet;  

● Implantació d’un sistema de cita prèvia per la presentació física de les 

sol·licituds i les matrícules en els centres educatius. Per als casos 

extraordinaris en què la família no pugui dur a terme els tràmits de forma no 

presencial, s’ofereix la possibilitat de concertar cita prèvia al centre de la 

primera petició per tal que aquest pugui donar-li el suport requerit.  

 ● Adequació dels calendaris a les fases de desconfinament. El punt d’inici per 

als terminis de preinscripció dels diferents ensenyaments, situa aquests 

terminis en fases del desconfinament gradual compatibles amb l’obertura dels 

centres per a la presentació de les sol·licituds, especialment tenint en compte 

que es procurarà reduir al màxim la presència de sol·licitants en els centres 

mitjançant la promoció de la presentació telemàtica de les sol·licituds. A més, i 

per endarrerir tot el possible el moment d’obertura dels centres al públic, es 

proposa que la primera setmana del termini de presentació de sol·licituds per 

als ensenyaments gratuïts i obligatoris (que en el millor dels casos podria ser 

la SETMANA DE L’11 AL  17 DE MAIG) NOMÉS S’ADMETRÀ LA 

PRESENTACIÓ PER MITJANS TELEMÀTICS, deixant la presentació física 

per a la segona setmana del termini establert.   

Restem a l'espera de noves indicacions. 

Cordialment, 

M. Inmaculada Campo Moreno 

Directora del Col·legi 


