
Benvolguda família, 

del 13 al 22 de maig s’escau el període de preinscripció a educació infantil i primària. Si el teu fill

fa 3 anys aquest any 2020 o ha de canviar de centre per motius de canvi de domicili o altres, pots

sol·licitar l’admissió al centre. 

Degut  a  l’emergència  sanitària  ocasionada per  la  COVID-19,  cal  reduir  al  màxim els  tràmits

presencials. És per això que s’ha adaptat la sol·licitud de preinscripció amb suport informàtic (es

pot fer amb ordinador portàtil, tablet i telèfon mòbil). 

Passos per fer-la:

1. Entreu  a  l’adreça  http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/ (a  la  web també hi

trobareu  l’enllaç  i  preguntes  freqüents).  Cliqueu  sobre  sol·licitud  de  preinscripció,  per

internet  i  sol·licitar.  Ja  podeu  omplir  el  formulari.  Una  dada  que  us  demanarà  la

sol·licitud és el número d’identificació de l’alumne, que en el cas de P3 és alumne nou al

sistema educatiu, i per tant, no en té encara.

2. Un cop omplert, reviseu les dades i premeu el botó enviar. Es crearà un resguard digital

que cal que guardeu al dispositiu. 

3. Feu una foto amb el mòbil o escanegeu la documentació següent:

a) Llibre de família (pàgina del pare/mare i del nen/a).

b) DNI/NIE/Passaport del pare/mare/tutor/a que ha fet la sol·licitud.

c) DNI/NIE/Passaport de l’alumne, si en té.

4. Envieu  un  correu  electrònic  al  correu  del  centre:  a8015582@xtec.cat   adjuntant  el

resguard de sol·licitud i la documentació escanejada o fotografiada.

5. Un cop rebuda la documentació,  el  centre us enviarà un correu de confirmació de la

recepció.

Plaça Joan Maragall, 3
08261  Cardona
Tel. 938691829 -  a8015582@xtec.cat



 

De  manera  excepcional,  per  als  casos  en  què  la  família  no  pugui  fer  el  tràmit

telemàticament,  pot  sol·licitar  cita  prèvia  al  correu  electrònic  del  centre

a8015582@xtec.cat (s’atendrà del 19 al 22 de maig, i cal sol·licitar-la prèviament). 

Consulta dels resultats provisionals: els publicarem a la web de l’escola el 29 de maig

de 2020.   Hem penjat el calendari a la nostra pàgina web:  https://agora.xtec.cat/ceip-

mdpatrocini-cardona/

Per  qualsevol  problema  tècnic  o  consulta,  sempre  us  podeu  posar  en  contacte  amb

nosaltres al nostre correu oficial a8015582@xtec.cat i us atendrem.

Rebeu una cordial salutació,

Olga Batet Mestre

Directora

Cardona, 11 de maig de 2020

Plaça Joan Maragall, 3
08261  Cardona
Tel. 938691829 -  a8015582@xtec.cat


