
 

       PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ 2020-2021 

 
        QUAN LA PUC FER? 
 

- TELEMÀTICAMENT: del 13 al 22 de maig 

- PRESENCIALMENT: del 19 al 22  de maig 
 

 
       QUÈ HAIG DE FER 
 

               Telemàticament: 

1. El model de sol·licitud que cal utilitzar és la sol·licitud amb suport informàtic. S'hi pot accedir mitjançant un 
ordinador, una tauleta tàctil o un telèfon mòbil. Una vegada enviades telemàticament les dades s'obté el 
resguard de la sol·licitud. Aquest resguard s'ha d’enviar per correu electrònic a la bústia electrònica oficial 
del centre demanat en primera opció.  (Correu de la nostra escola  a8042792@xtec.cat) 

2. El centre ha de respondre per correu confirmant la recepció de la sol·licitud i la documentació, com a 
justificant de la formalització de la sol·licitud de preinscripció. 

3. Juntament amb el resguard de la sol·licitud de preinscripció cal presentar, en tots els casos, una còpia de la 
documentació escanejada o fotografiada. 

4. En aquesta pàgina trobareu la sol·licitud telemàtica 

http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/20483-

obligatoris?category=74447ed8-a82c-11e3-a972-000c29052e2c 

IMPORTANT 

Només es pot presentar una sol·licitud per infant i municipi. En cas de duplicitat de sol·licituds 
s'invaliden els drets de prioritat que puguin correspondre. Es considera duplicitat quan es 
presenten dues o més sol·licituds que inclouen llars d'infants públiques del mateix municipi. Per a 
llars d'infants de municipis diferents, es pot presentar una sol·licitud per a cada municipi i en 
aquest cas no es considera que hi ha duplicitat. 

 

                 L’escola un cop rebuda la documentació us contestarà per confirmar-ho.  

 
Presencialment: 

 
1 Cal que demaneu cita prèvia. 

• A través d’una eina corporativa que facilitarà el Departament d’educació 
•  O bé al  telèfon de l’escola ( 93 841 09 85), de 9h a 13h  

1- El dia i hora assignats: portar a l’escola la sol·licitud de preinscripció (si pot ser 
emplenada de casa) i la documentació. 

 
 

MOLT IMPORTANT: 

 
- Només s’atendrà a una  persona alhora 
- Fins que no sigui el vostre torn haureu d’esperar fora del centre 
- Porteu bolígraf (important) 
- Recomanem que porteu mascareta i guants 
- Recordeu que no han d’acudir al centre les persones de grups d'especial vulnerabilitat o en 

                              període de confinament, o que presentin símptomes; en aquest cas, poden autoritzar per escrit a     
                              una altra persona a portar la sol·licitud i la documentació. 
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