
 
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
Escola Francesc Macià  

 

 

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA 2020 2021 

Com la farem? 

1. De manera telemàtica: Del 13 al 22 de maig 

        1r. Cal presentar la sol·licitud en suport informàtic al web 

de http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/  

         2n Heu d’enviar al centre demanat en primera opció i per correu 
electrònic : 

o    el resguard de presentació de sol·licitud que heu fet. 

o    i la documentació escanejada o fotografiada.  

(documentació identificativa - documentació baremació)  

(vegeu full adjunt) 

 

Si heu presentat la sol·licitud i la documentació telemàticament, no cal 

portar-la en paper a l’escola.  

On hem d’enviar 

Si opteu per la nostra escola, al correu electrònic a8026476@xtec.cat.  

Us agraïm,  indiqueu a l’assumpte “Sol·licitud de preinscripció 2020/21” 

La sol·licitud de preinscripció es considera formalitzada amb l’enviament 

d’aquest correu electrònic adjuntant el resguard i la documentació. Us 
confirmarem la recepció del vostre correu perquè en tingueu 

constància. 

2. Podeu fer la preinscripció presencialment a l’escola, per als casos 

que no pugueu fer la preinscripció de manera telemàtica: A partir del 
19 al 22 de maig i pels matins de 9 a 13.00. 

Caldrà que demaneu cita prèvia al correu preins2020@escolafmacia.com i 
us trucarem tan aviat com ens sigui possible. 
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Informació per a fer la preinscripció presencial amb seguretat: 

. A l’escola ha de venir una sola persona. 

. Cal portar la documentació per a poder-la escanejar o fotocopiar i, si pot 
ser, la sol·licitud emplenada des de casa. Porteu també el vostre bolígraf per a 

ús personal. 

. S’ha de venir amb mascareta i guants; 

. 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, 
podeu autoritzar per escrit a una altra persona a portar la sol·licitud i la 

documentació. 

Un cop s’assigni la plaça al vostre fill/a caldrà fer la MATRÍCULA : DEL 13 AL 

17 DE JULIOL . Per matricular, també haureu de demanar cita prèvia a 
l’escola on us assignin plaça. 

Continuarem informant-vos de les novetats a mesura que apareguin. 

RESUM: 

1. PRESENTEU LA SOL·LICITUD TELEMÀTICAMENT A: 

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/ 

2. EMAIL PER PRESENTAR RESGUARD DE LA SOL·LICITUD  i LA 

DOCUMENTACIÓ: a8026476@xtec.cat 

3. EMAIL PER DEMANAR CITA PRÈVIA: preins2020@escolafmacia.com 
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