
Escola Carme Guasch i Darné 
C/Josep Ma de Sagarra s/n 
17600 Figueres 
972512422 

PREINSCRIPCIÓ PER AL CURS 2020-21 
 

Escola Carme Guasch i Darné  

Telèfon de l’escola: 972 51 24 22 

Codi de centre: 17008808 

Correu electrònic: b7008808@xtec.cat 

Web: https://agora.xtec.cat/ceipcarmeguaschidarne/ 

FORMES PER A FER LA PREINSCRIPCIÓ: 

La podeu fer de forma telemàtica (recomanada) o presencial. A continuació us 

detallem els passos a seguir en cada cas: 

1. TELEMÀTICA: aquesta és la modalitat aconsellada, ja que evitarem 

desplaçaments innecessaris. Es pot fer del 13 al 22 de maig de 2020. Per a 

realitzar-la:  

 a. Cal accedir a internet i escriure amb cura les dades: 

http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-

temes/20483_preinscripcio_escolar?moda=1  

b. En acabar d’omplir el document, s’ha de baixar el resguard de l’imprès de 

sol·licitud per part dels progenitors i enviar-lo al correu de l’escola, juntament 

amb la documentació següent (ja sigui escanejada o amb fotografia): 

i.   Llibre de família: de la part on hi ha els progenitors i les dades de 

l’alumne/a 

ii.  DNI dels dos progenitors 

iii. DNI de l’alumne/a, si en té 

iv. Altra documentació, si s’al·lega en la sol·licitud: carnet de família 

nombrosa, monoparental, domicili o treball en l’àrea d’influència, renda 

anual garantida, discapacitat, etc. 

v.  Resguard de sol·licitud 

c. En el termini d’un dia, des de l’escola es donarà una resposta (via correu 

electrònic), que servirà de comprovant de recepció de la sol·licitud. 

d. Si tot és correcte, el tràmit es donarà per acabat. 
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e. Si es requereix documentació addicional es contactarà amb la família per fer-

la arribar al centre. Recomanem a les famílies que estiguin pendents del correu 

electrònic. 

2. PRESENCIAL: per poder fer els tràmits de la preinscripció, caldrà demanar 

CITA PRÈVIA. Per demanar aquesta cita prèvia teniu dues opcions: 

a. Enviant un correu electrònic a l’adreça b7008808@xtec.cat. El correu ha de 

detallar les dades següents: 

- El nom i cognoms de l’alumne/a a preinscriure 

- El curs 

- El número de telèfon  

L’escola us respondrà el correu amb el dia i hora assignats.  

b. Trucant a l’escola de 9:30 a 13:30h a partir del dia 13 de maig.  

A fi de poder donar la millor atenció es demana que les famílies no espereu a 

trucar als últims dies. 

a. Es donarà cita entre el 19 i el 22 de maig, en horari de 9:30 a 13:30h. 

b. A fi d’agilitzar els tràmits, s’aconsella que es porti l’exemplar de 

sol·licitud omplert i signat per un dels progenitors, l’exemplar es troba a :  

http://ensenyament.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/ENS/Tramit

OVT/preinscripcio/obligatoris/A42.pdf 

c. Documentació requerida: 

i.  Fotocòpia del llibre de família: de la part on hi ha els progenitors i les 

dades de l’alumne 

ii.  Fotocòpia del DNI dels dos progenitors 

iii. Fotocòpia, si en té, del DNI de l’alumne 

iv. Fotocòpia d’altra documentació, si s’al·lega en la sol·licitud: carnet de 

família nombrosa, monparental, domicili o treball en l’àrea d’influència, 

renda anual garantida, discapacitat, etc. 

Qualsevol sol·licitud que es vulgui fer més tard del dia 22 de maig, s’haurà de 

presentar presencialment a l’escola, prèvia sol·licitud de cita, i serà 

considerada fora de termini. 
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