
IMPORTANT - El nostre codi de centre és 08002204 

Heu de presentar la sol·licitud i la documentació (només una sol·licitud per alumne en què constin els diversos centres 

per ordre de preferència) 

COM PRESENTAR 

LA SOL·LICITUD 
TELEMÀTICAMENT 

DATES DEL 13 AL 22 DE MAIG 

ON PRESENTAR LA 

SOL· LICITUD 

https://www.edubcn.cat/ca/alumnat_i_familia/informacio_general_matriculacio/preinscripcio#/5 

 

MOLT IMPORTANT! NO OBLIDEU DESCARREGAR-VOS EL RESGUARD! 

OBLIGATORI 
Un cop realitzada la preinscripció, enviar el resguard de la sol·licitud i la documentació acreditativa a 

l’adreça de correu electrònic: a8002204@xtec.cat amb l’assumpte “Preinscripció Nom i curs de 

l’alumne/a”. 

DOCUMENTACIÓ 

ESCÀNER O FOTO 

● Llibre de família 

● DNI o NIE o PASSAPORT de la persona sol·licitant 

● Altra documentació que acrediti la puntuació per criteris específics: família nombrosa, família 

monoparental, beneficiaris de renda mínima, discapacitat, ...  

SI NECESSITEU 

SUPORT DURANT 

EL PROCÉS 

Telèfon 012 

Suport telefònic del Consorci d’Educació: 93 55110 00, de 9.00 h a 13.30 h. 

Aquest servei d’atenció telefònica, compta amb el suport del servei de teletraducció, que pot atendre en 

cinquanta-dos idiomes en temps real, a través del telèfon mòbil o fix. Són converses a tres (operador, família i 

traductor, sovint nadiu) i es garanteix la confidencialitat. 

https://www.edubcn.cat/ca/alumnat_i_familia/informacio_general_matriculacio/preinscripcio#/5
mailto:a8002204@xtec.cat


 

EXCEPCIONALMENT, PER LES PERSONES QUE NO DISPOSIN DE MITJANS PER 

FER LA PREINSCRIPCIÓ TELEMÀTICA, ES PODRÀ FER DE FORMA PRESENCIAL 

A LES ESCOLES O CENTRES DE SUPORT.  

AQUEST SERVEI NOMÉS S’OFEREIX AMB CITA PRÈVIA. 

DATES DEL 19 AL 22 DE MAIG 

DEMANAR CITA 

PRÈVIA o SUPORT 

TELEFÒNIC 

Podeu fer-ho: 

● Demanant cita prèvia  a l’Oficina de Suport a la Preinscripció Gràcia-Horta (Telèfon 93 551 10 00) 

● Trucant al telèfon 012 

● Trucant al telèfon 634288191  de 9 a 13.30 hores, o escrivint un correu amb l’assumpte “Cita Prèvia” 

a a8002204@xtec.cat 

MESURES DE 

SEGURETAT I 

HIGIENE 

 

1. Sol·licitar cita prèvia. 

2. Si els progenitors o tutors legals de l’alumne presenten símptomes de Covid-19, estan en període de 

quarantena o formen part d’un grup de risc, NO podran fer la preinscripció presencial. En aquest cas, es pot 

autoritzar per escrit a una tercera persona a portar la sol·licitud i documentació. 

3. Venir a l’hora acordada per evitar aglomeracions. 

4. Venir només una persona per minimitzar els riscos de contagi. 

5. Portar mascareta i guants en tot moment 

6. Portar el bolígraf (blau) de casa. 

7. Mantenir les distàncies de seguretat amb tot el personal. 

8. Respectar les indicacions del personal. 

9. En cap cas es faran visites per l’escola.  

 

NO S’ATENDRÀ CAP PERSONA QUE NO RESPECTI LES MESURES DE SEGURETAT I HIGIENE. 

INFORMACIÓ SOBRE 

BAREMS, CALENDARIS, 

ETC... 

https://www.edubcn.cat/ca/alumnat_i_familia/informacio_general_matriculacio/preinscripcio#/ 
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