
PREINSCRIPCIÓ CURS 2020-21 

Novetat: 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 juntament amb la documentació escanejada o fotografiada. 

http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/20483-obligatoris?category= 

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 a: 

e3003768@xtec.cat  

El centre respondrà al correu i aquest serà el justificant de la recepció de la sol·licitud. 

 

Presentació de sol·licituds: del 13 al 22 de maig. 

En cas de no poder-la fer via telemàtica, s'ha de demanar cita prèvia del dia 13 fins al 

18 de maig de 9:30-13:30h al telèfon  MÒBIL  681 21 17 57 

La preinscripció presencial només es farà amb cita prèvia els dies 19, 20, 21 i 22 de maig. 

 

Documentació que s’ha d’enviar al correu del centre: 

• Còpia del llibre de família. 

• Còpia DNI del pare, mare o tutor legal. 

• Còpia DNI alumne (en cas de tenir). 

Les persones que a la sol·licitud han al·legat el compliment d'un o més criteris de prioritat 

han de presentar la documentació escanejada o fotografiada que els acredita. 

Per més informació: 

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/obligatoris/documentacio/ 

La documentació s’ha d’enviar escanejada o en foto al correu del centre i a l'assumpte 

s’ha de posar: 

PREINSCRIPCIÓ + NOM ALUMNE 

http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/20483-obligatoris?category=
http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/obligatoris/documentacio/


Aspectes a tenir en compte per a les famílies que hagin de fer ús de la cita prèvia: 

 

• S’ha de portar tota la documentació de preinscripció i un bolígraf. 

• S’ha de portar mascareta i guants. 

 Al centre hi ha d’anar el menor nombre possible de persones a fer les gestions 

(preferiblement, una sola persona). 

• No poden acudir les persones de grups d'especial vulnerabilitat o en període de 

confinament, o que presentin símptomes. 

 

 


