
Per la situació d'estat d'alarma i el conseqüent confinament, el Departament d'Educació ha 
incorporat canvis en el seu procediment. 

Enguany, els tràmits tindran una fase telemàtica i una fase presencial. 

• Presentació de sol·licituds en suport informàtic: del 13 al 22 de maig de 2020 
• Presentació de sol·licituds presencialment amb cita prèvia: del 19 al 22 de maig de 

2020 

A.La fase telemàtica del 13 al 22 de maig: seguirà els mecanismes que ja existien, caldrà 
fer arribar al centre el resguard de la preinscripció, juntament amb els documents requerits 
i acreditatius. Es podran escannejar o fotografiar. El centre, en rebre el correu electrònic, 
respondrà com a justificació de la recepció de la sol·licitud i dels documents que cada 
família adjunti. 

• Adjuntem el link d'accés a la preinscripció amb suport telemàtic, quan s'obri la 
pàgina, a sota de tot, cliqueu INTERNET i després cliqueu la casella VÉS-HI:  

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

• També podeu fer arribar al email del centre el full de preinscripció SIGNAT , 
juntament amb els documents requerits i acreditatius. 

Full preinscripció 20-21 

B. La fase presencial del 19 al 22 de maig: estarà dissenyada des del centre per a 
garantir les mesures de seguretat i protecció a aquelles famílies que necessitin realitzar la 
preinscripció al centre. Obligatòriament, aquestes famílies hauran de demanar CITA 
PRÈVIA mitjançant una eina digital que el Departament posarà al seu abast. També es 
podrà demanar la cita prèvia telefònicament enviant un mail al centre amb la següent 
informació: Nom i Cognoms de l'alumn@ per a preinscriure, nom i cognoms del pare/mare, 
NIF del pare/mare i el mòbil de contacte, ja que serà el centre qui els trucarà. 

Molt important: recordeu posar un email de contacte, en cas de no tenir-ne, caldrà que us 
en feu un. 

AQUEST ÉS L'ENLLAÇ PER A DEMANAR  

CITA PRÈVIA: 

 US RECORDEM LA DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR: 

1. Full de Preinscripció 
2. DNI del tutor legal que presenta la sol·licitud 
3. Llibre de família, full on consta registrat el fill o filla 
4. Quan calgui, tota aquella documentació que cada família aporti per a 

acreditar  criteris generals o criteris complementaris ( Renda garantida, 
discapacitats o carnets de família nombrosa o monoparental) 

A continuació, publiquem l'OFERTA INICIAL DE PLACES PER AL CURS 20-21 per a 
Infantil i Primària 

Informació preinscripció 2020-2021 
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