
     
 

INSTRUCCIONS PREINSCRIPCIÓ 2n CICLE EDUCACIÓ INFANTIL, 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA I EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA 

CURS 2020-2021 
 

Preinscripció :   ................... Del 13 al 22 de maig 
 

Matriculació : ....................... Del 13 al 17 de juliol 

 
La preinscripció es realitzarà on-line a través del portal del Departament d’Educació 

http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/20483_preinscripcio_escolar?moda=1 
 

Per a realitzar la preinscripció necessitareu tenir el número d’identificador de l’alumne  

(exceptuant a P3 que no el tenen i que s’adjudica a partir d’aquest nivell) que us el pot facilitar el centre 
actual  o el podeu consultar a : 
http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/identificador-alumne 

 
Una vegada omplerta i registrada la preinscripció caldrà que ens feu arribar el resguard  
resultant juntament amb la següent documentació al nostre correu electrònic 
a8024303@xtec.cat.  
 

Documentació que caldrà adjuntar escanejada o fotografiada juntament amb el resguard de  
preinscripció : 
 

*Fotocòpia del DNI de l’alumne/a   (obligatori a partir dels 14 anys o també si en té tot i ser menor de 14 anys) 

Si el domicili familiar que s’al·lega a efectes de proximitat al centre no coincideix amb el DNI s’haurà de  
presentar un certificat municipal de convivència on hi constarà que l’alumne/a conviu amb la persona sol·licitant 
i resguard de la renovació del DNI. 
 

*Fotocòpia del DNI dels pares 
 

*Fotocòpia del llibre de família de la pàgina on surten els pares i la pàgina de l’alumne/a 
 

*Fotocòpia de la targeta d’identificació sanitària de l’alumne/a (TIS). 
 

*Altres documents que acreditin els aspectes indicats pel sol·licitant a efectes d’aplicació del 

barem:  (Certificat emès per l’empresa, targeta o certificat acreditatiu de discapacitat de grau igual o superior 
al 33%, carnet de família nombrosa o monoparental vigent, document beneficiari de la prestació econòmica de 
la renda mínima d’inserció). 
 

La preinscripció no estarà realitzada i finalitzada fins que es faci arribar, juntament amb 
la documentació corresponent, per correu electrònic al centre educatiu 
 

El centre revisarà la documentació aportada, si es té cap dubte sobre la seva veracitat podrà 
requerir la presentació de la documentació original i/o demanar documentació alternativa 
addicional per comprovar les circumstàncies al·legades, a l’empara de la normativa 
d’admissió. 

El centre respondrà al correu justificant la recepció de la sol·licitud per a què els sol·licitant 
en tingui constància. 

De manera excepcional, seguint les instruccions del Departament d’Educació  i només per als casos en que els 
sol·licitants no puguin fer-la telemàticament, podran presentar-la presencialment mitjançant cita prèvia (937480015 
 o a8024303@xtex.cat) els últims dies (del 19 al 22 de maig). 

En aquest cas s’ha d’anar al centre en l’horari acordat i amb les mesures sanitàries necessàries com mascareta i 
bolígraf propi. Aquest procés finalitzarà el divendres 22 a les 14 h. 
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