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Sabadell, 8 maig de 2020  

Benvolgudes famílies, 

Us passem la informació de preinscripció i matrícula d’educació infantil i primària 

per al curs 2020-21. 

PREINSCRIPCIÓ A EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA 
 

El proper dimecres 13 de maig s’inicia el procés de PREINSCRIPCIÓ per al segon cicle 

d’educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria.  

El codi de la nostra escola és 08024820. 

RECORDEU QUE AQUEST ANY LA FORMA HABITUAL DE FER LA PREINSCRIPCIÓ ÉS 

TELEMÀTICAMENT I ÚNICAMENT EN CASOS EXCEPCIONALS SERÀ DE FORMA 

PRESENCIAL. 

 Sol·licituds telemàtiques: de l’13 al 22 de maig  

o emplenar la sol·licitud online al següent enllaç 

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

temes/20483_preinscripcio_escolar?moda=1  on posa “per internet” 

o Enviar el resguard de la sol·licitud i la documentació necessària, 

escanejada o fotografiada al correu del centre demanat en primera 

opció, en el nostre cas, a escolapaucasals@xtec.cat  

No s’ha de presentar cap documentació al centre, tots els tràmits son 

telemàtics. 

o L’escola contestarà al mail rebut com a justificant de la recepció de la 

preinscripció feta. 
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 UNICAMENT EN CASOS EXCEPCIONALS Sol·licituds presencials amb cita 

prèvia: del 19 al 22 de maig.  

o Imprescindible demanar cita prèvia per telèfon al 618592294 (de 9 a 

13h i de 15.30h a 17.30h a partir del 12 de maig).  

o Com s’ha de fer? 

 Descarregar i omplir la  sol·licitud de preinscripció: disponible a la 

web de l’escola i al següent enllaç 

http://queestudiar.gencat.cat/web/.content/home/preinscripcio/admissio-

curs/sollicitud-admissio.pdf ) i  emplenar-la abans d’anar a l’escola.  

 Tenir dia i hora assignada. No podem atendre cap família que no 

tingui dia i hora assignada. 

 Al centre ha de venir una sola persona (que no sigui de risc, que 

no estigui en confinament per contacte amb positiu i que no 

tingui símptomes). Es pot fer una autorització perquè entregui la 

sol·licitud una altra persona. 

 Portar sol·licitud emplenada i bolígraf propi per si cal modificar 

alguna dada. 

 Portar Documentació original per escanejar o fotocopiar 

 Ha de portar mascareta i guants 

 

Per consultes o dubtes podeu posar-vos en contacte amb nosaltres a través del 

correu del centre escolapaucasals@xtec.cat (indicant nom i telèfon contacte)  o bé 

al mòbil 618592294. 

A la pàgina web del centre es publicaran les llistes de barems i d’assignació. En cas 

de reclamació de les llistes caldrà que contacteu amb nosaltres únicament a través 

del correu electrònic. 
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Tota la informació actualitzada estarà penjada a la web del centre 

www.escolapaucasalssabadell.cat 

 

Per més informació podeu consultar a la web de “Estudiar a Catalunya” a l’apartat 

de preinscripció http://queestudiar.gencat.cat/ Aquí trobareu tota la documentació 

acreditativa que heu de presentar, els criteris de prioritat i la documentació 

necessària per al·legar-los. 

MATRÍCULA 

Un cop tingueu la plaça assignada al centre us enviarem un correu de confirmació  

com a justificant de la formalització de la MATRICULA, del 13 al 17 de juliol. No 

caldrà que feu cap altre tràmit. 

 

Salutacions cordials i cuideu-vos molt. 

 

Equip directiu 
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