
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
Escola Lillet a Güell 
Passatge de la Salle, s/n 
Telf. 93 823 62 25 
Email: a8022860@xtec.cat                                                    

 
Benvolgudes famílies, 
Us fem arribar el següent comunicat relacionat amb el procediment 
per a formalitzar la preinscripció pel curs vinent, 2020-21.  
 
PROCEDIMENT TELEMÀTIC 

 

A causa de la situació d’excepcionalitat provocada pel COVID-19, 
enguany la preinscripció serà telemàtica per a reduir al màxim els 

tràmits presencials. 
 
Per a formalitzar el procés de preinscripció, cal enviar els documents 
següents al correu de l’escola: a8022860@xtec.cat entre els dies 13 i 22 
de maig de 2020.  
 
1) Resguard de la sol·licitud degudament complimentada  
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. 
 
Enllaç a la sol·licitud telemàtica: 
http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/20483-
obligatoris?category=74447ed8-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1  
 
2) Documentació requerida fotografiada o escanejada  
 

 Original i còpia del llibre de família o altres documents relatius a 
la filiació. Si l'alumne o alumna està en situació d'acolliment, la 
resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies.  

 

 Original i còpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, 
tutor/a o guardador/a de fet) o, si el sol·licitant és estranger, de 
la targeta de residència on consta el NIE o el passaport.  

 

 Original i còpia del DNI de l'alumne o alumna major de 14 anys 
o si té DNI tot i ser menor de 14 anys. 
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IMPORTANT 
 

La sol·licitud de preinscripció es considera formalitzada amb 
l'enviament del correu electrònic, amb el resguard i la documentació 

acreditativa adjunta escanejada o fotografiada al correu de l’escola.  
 

L’escola us respondrà amb un correu de confirmació, com a justificant 
de la formalització de la sol·licitud de preinscripció. 

 
En cas que tingueu dubtes durant el procés de preinscripció (des de 

demà, dia 13 fins el divendres dia 22 de maig) podeu trucar als 
següents telèfons: 639 45 66 85 (Núria) o al 650 14 07 15 (Olga) en 

horari de 11:00 a 13:00 hores, o bé podeu escriure un correu 
electrònic a l’escola: a8022860@xtec.cat  

 
 

 
PREINSCRIPCIÓ PRESENCIAL (19-22 de maig de 2020) 
 
 

De manera excepcional, per als casos en què la família no pugui fer el 
tràmit telemàticament de presentació de sol·licitud, aquesta es podrà 
presentar presencialment al centre. En aquest cas, però, caldrà demanar 
cita prèvia per a poder fer el tràmit. La cita prèvia, en principi s’hauria 
de concertar a través d’un enllaç del Departament d’Educació, però 
com que encara no està operatiu, us aconsellem fer-ho millor a través 
dels següents telèfons:  
 

ATENCIÓ: Només, dilluns, dia 18 de maig 
(de les 11:00 a les 13:00 hores) 

639 45 66 85 (Núria)/ 650 14 07 15 (Olga) 
 
En cas de fer preinscripció presencial és molt important tenir en 
compte les següents indicacions:  
 

 Només una persona ha de venir a fer la gestió presencial al 
centre. Cal portar guants i mascareta.  
 

 S’ha de portar la sol·licitud ja emplenada, si no s’ha pogut fer, cal 
portar un bolígraf de casa. Cal portar també la resta de la 
documentació necessària, que es detalla a l’apartat anterior.  

 

 Al centre no hi poden acudir persones vulnerables, en 
quarantena o amb símptomes de malaltia. Si es donés algun 
d’aquests casos es pot autoritzar una altra persona a portar la 
sol·licitud i la documentació. 
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Altres informacions d’interès referides a la tramitació de la sol·licitud:  
 

Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per alumne o 
alumna però s'hi poden indicar peticions d'admissió en diversos centres 
(10 com a màxim i per ordre de preferència). La presentació de més 
d'una sol·licitud comporta la invalidació dels drets de prioritat que 
puguin correspondre. 
 
Modificació de la sol·licitud:  
Una vegada formulada la sol·licitud, aquesta es pot modificar (sempre 
dintre del període de presentació de sol·licitud) per modificar els criteris 
de prioritat o l'ordre dels centres sol·licitats. Modificades les dades, 
s'obté un nou resguard de la sol·licitud, que caldrà enviar per correu 
electrònic de l’escola (especificar en l'assumpte que es tracta d'una 
modificació de la sol·licitud).  
 
Consulta dels resultats de la preinscripció:  
 

 És obligatori especificar l'adreça electrònica per poder rebre el 
missatge amb el codi de la sol·licitud de preinscripció. 

 

 També cal marcar en la sol·licitud el tutor o tutora que 
consultarà per Internet els resultats de la preinscripció 
(puntuació provisional, puntuació un cop resoltes les 
reclamacions, ordre definitiu i plaça assignada). Es pot accedir a 
aquestes consultes amb el codi de sol·licitud i el número del DNI, 
NIE o passaport del tutor o tutora que s'ha especificat que farà la 
consulta. 
 

Per a més informació us enviem l’enllaç de la pàgina web del 
Departament d’Educació:  
http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/20483 
obligatoris?category=74447ed8-a82c-11e3-a972-000c29052e2c 
 
 

Restem a la vostra disposició per a qualsevol possible consulta.  
Atentament,  

Equip Directiu de l’Escola Lillet a Güell  
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