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PREINSCRIPCIÓ CURS 2020-2021 

 

PERÍODE DE PREINSCRIPCIÓ 

 

 Tràmit telemàtic: Del 13 al 22 de maig. 

 Tràmit presencial al centre: Del 19 al 22 de maig (amb cita prèvia). 

 

DOCUMENTACIÓ BÀSICA 

 

o Imprès de sol·licitud degudament emplenat. 

o Llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l'alumne/a 

es troba en situació d'acolliment en família o institució, la resolució 

d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 

o DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de 

fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de 

residència on consta el NIE o del passaport.  

Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país 

d'origen. 

o DNI / NIE de l'alumne/a, si en té. 

 

 En cas de tràmit telemàtic: 

 

Per fer el tràmit telemàtic de la preinscripció cal entrar a aquest enllaç: 

 

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

temes/20483_preinscripcio_escolar?moda=1 

 

Heu d’omplir les dades que us demanen. Una vegada enviades les dades, es genera 

el resguard de la sol·licitud, que és el que heu d’enviar (fotografiat o escanejat) al 

mail de l’escola (e3005662@xtec.cat) juntament amb la resta de la documentació, 

també fotografiada o escanejada. 

 

http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/20483_preinscripcio_escolar?moda=1
http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/20483_preinscripcio_escolar?moda=1
mailto:e3005662@xtec.cat


 En cas de tràmit presencial: 

 

Caldrà demanar cita prèvia: 

o Per telèfon: 977 62 90 30 (Ajuntament. De 9 a 12 h) 

o Per mail: e3005662@xtec.cat 

Caldrà aportar original i fotocòpia de la mateixa documentació anotada anteriorment. 

Les fotocòpies us les podem fer a l’escola. 

Si és possible, porteu l’imprès de sol·licitud degudament emplenat. Us el podeu 

descarregar en aquest enllaç: 

 

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

scripcio/obligatoris/A42.pdf 

 

Altra documentació, si cal: 

 

A l’efecte de barem, si és el cas, cal presentar la documentació acreditativa dels 

criteris al·legats a la sol·licitud: 

 

 

 

Discapacitat de l’alumne/a, del pare, mare o germans. 

 

metabòlic, inclosos els celíacs. 

 

PERÍODE DE MATRÍCULA 

 

 Del 13 al 17 de juliol 
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