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PREINSCRIPCIÓ CURS 2020-21 
 

TELEMÀTICAMENT (del 13 al 22 de maig) 
 

 La manera recomanada per tal d’evitar contagis serà utilitzar formularis telemàtics que 
trobareu en aquest enllaç  http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-
temes/20483_preinscripcio_escolar?moda=1  
 

 Cal enviar el resguard del formulari i la documentació necessària (escanejada o 
fotografiada) al correu c5002672@xtec.cat  La preinscripció estarà finalitzada en el 
moment que el centre us confirmi la rebuda de dita documentació. 
 

DE MANERA PRESENCIAL (del 19 al 22 de maig en horari de 9.00 a 14.00 h.) 
 

 De manera excepcional es podrà realitzar la preinscripció presencial sempre demanant 
CITA PRÈVIA al correu electrònic c5002672@xtec.cat  (del 13 al 21 de maig) o al telèfon 
973267206 (del 18 al 22 de maig en horari de 9.00 a 14.00h.) 

 PER VENIR A FER LA PREINSCRIPCIÓ PRESENCIAL CAL PORTAR MASCARETA, 
GUANTS, BOLÍGRAF I TENIR CITA PRÈVIA. 

 
DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A LA PREINSCRIPCIÓ 

 
1. Full sol·licitud complimentat curs 2020-21 
2. Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a o guardador/a de 

fet). O de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport si es tracta de persones 
estrangeres. Si es tracta de persones estrangeres comunitàries el document d’identitat del 
seu país d’origen. Quan el domicili habitual que s’al·lega no coincideix amb el del DNI o 
NIE, s’acredita amb el certificat o volant municipal de convivència. 

3. Original i fotocòpia del DNI de l’alumne/a. (si en té) 
4. Original i còpia del llibre de família. 
5. Targeta sanitària i llibre de vacunes. 

6. Documentació acreditativa (si s’escau) dels criteris de prioritat (específics, generals i 
complementaris) que corresponguin. 

 El títol de família nombrosa o monoparental vigent. 

 Certificat de discapacitat alumne/pare/mare/germans 

 Acreditació de ser beneficiari o beneficiària de la prestació econòmica de la renda 
garantida de ciutadania. 

 Documentació acreditativa de proximitat del domicili habitual de l'alumne o alumna 
al centre o proximitat del lloc de treball dels pares o tutors legals. 

 
 

Per a més informació http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/ 
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