
 

 

PREINSCRIPCIÓ  ESO 
CURS 2018 - 19 

 
• Preinscripció 1r ESO  Del 13 al 24 d’abril de 2018 

  
Documents que cal presentar per a la Preinscripció d’ESO: 
 

1. Documentació que cal presentar en tots els casos: 
- Formulari de sol·licitud de preinscripció emplenat i signat 
- Fotocòpies de totes les pàgines emplenades del llibre de família 
- Fotocòpia del DNI o NIE del pare i de la mare (En paper Dina-4 i en una sola cara) 
- Fotocòpia del DNI o NIE de l’alumne/a, si en té (En paper Dina-4 i en una sola cara) 
- Fotocòpia de la targeta sanitària individual (TSI) 
- Fotocòpia del carnet de vacunes 
 

2. Altres documents a presentar si es vol que es tinguin en compte a efectes de barem:  
- Renda anual de la unitat familiar: Documentació acreditativa de ser beneficiari de la 

prestació econòmica de la renda mínima d’inserció. 
- Grau de discapacitat igual o superior al 33% de l’alumne/a, pare, mare, tutor o tutora o 

germans: Certificat de disminució emès pel Departament de Benestar Social i Família. 
- Condició legal de família nombrosa o monoparental: Fotocòpia del carnet vigent. 
- Existència de germans escolaritzats al centre públic o pares que hi treballin. 
- L'alumne o alumna té una malaltia crònica que afecta el seu sistema digestiu, endocrí o 

metabòlic, inclosos els celíacs. 
- El pare, mare, tutors o germans han estat escolaritzats al centre en ensenyaments 

declarats actualment gratuïts i universals. 
 
 

3. Entrada de dades a Clickedu (pas obligatori) 
Entrar les vostres dades al formulari que trobareu a la pàgina web del centre, tot clicant 
sobre l’enllaç “Preinscripció curs 2018-19”, situat a la part superior esquerra de la pantalla.  
 
Al final del mateix marqueu la casella “No sóc un robot” i després cliqueu sobre el botó 
“preinscriure’s”. 

  
_______________________________________________________________________ 
 
De tota manera, haureu d’emplenar i dur tota la documentació requerida a l’escola o institut. 
 

Per a més informació podreu entrar al lloc web del Departament d’Ensenyament: 
http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/obligatoris/documentacio/ 

 

 


