
 

 

              Escola Sant Nicolau  

 

INSTRUCCIONS SOBRE LA PREINSCRIPCIÓ DEL CURS ESCOLAR 2020/21 MOTIVATS PER LA 

SITUACIÓ DE PANDÈMIA. SEGON CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL, EDUCACIÓ PRIMÀRIA I 

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA 

Sobre la presentació de la sol·licitud de preinscripció en suport informàtic 

Per tal de reduir la presència de les famílies en les centres educatius, es promou l’ús de la sol·licitud en 

suport informàtic. S’elimina la necessitat de presentar la sol·licitud i la documentació en paper al centre, i 

queda substituïda per l’enviament del resguard de la sol·licitud i la documentació necessària, escanejada o 

fotografiada, mitjançant un correu a la bústia electrònica corporativa del centre demanat en primera 

opció. 

En aquest cas, la sol·licitud de preinscripció es considera formalitzada amb l’enviament del correu 

electrònic, amb el resguard i la documentació acreditativa adjunta. El centre contestarà aquest correu 

justificant la recepció de la sol·licitud per a què el sol·licitant en tingui constància. 

 

En aquesta opció haureu d’enviar-nos el següents documents escanejats o fotografiats al correu de l’escola 

a8015399@xtec.cat 

• Sol·licitud de preinscripció degudament complimentada. 

• Llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne es troba en situació 

d’acolliment en família o institució, la resolució d’acolliment del Departament de treball, Afers 

Socials i Famílies. 

• DNI de la persona sol·licitant ( pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o, si la persona sol·licitant 

és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d’estrangers 

comunitaris, document d’identitat del país d’origen. Si el DNI no té l’adreça al·legada, és 

imprescindible el certificat d’empadronament al municipi. 

• DNI de l’alumne si en disposa tot ser i menor d’edat. 

• Segons pertoqui, cal enviar escanejada o fotografiada la documentació que acredita el compliment 

dels diferents criteris al·legats. 
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Sobre la presentació de la sol·licitud de preinscripció de forma presencial 

 

De manera excepcional, per als casos en què els sol·licitants no puguin fer la preinscripció online, el centre  

organitzarà la presentació de sol·licituds assignant cita prèvia per a l’accés al centre. 

  

• En qualsevol moment a través del nostre correu corporatiu: a8015399@xtec.cat 

• A partir del dimecres 13 de maig a través del telèfon de l’escola 938 18 88 80 / 667 05 16 46 en 

horari de 9h a 13,30h. 

• Recomanacions per a l’atenció presencial: 

- Al centre ha de venir una persona sola a fer les gestions i sense menors. 

- S’ha de portar la documentació original i fotocòpia de tot el que es presenti i la sol·licitud 

emplenada des de casa. En el cas d’haver d’emplenar la sol·licitud en paper, és recomanable 

portar un bolígraf propi. 

- S’ha de dur mascareta i guants. 

- No han d’acudir al centre les persones de grups d’especial vulnerabilitat o en període de 

confinament, o que presentin símptomes; en aquest cas, es pot autoritzar per escrit a una altra 

persona. 

En aquesta opció, a la cita prèvia concertada, haureu de presentar conjuntament amb la sol·licitud 

la següent documentació: 

• L’original i una còpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne es 

troba en situació d’acolliment en família o institució, la resolució d’acolliment del Departament de 

treball, Afers Socials i Famílies. Si el DNI no té l’adreça al·legada, és imprescindible el certificat 

d’empadronament a municipi. 

• L’original i una còpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare tutor/a o guardador/a de fet) o, 

si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. 

Si es tracta d’estrangers comunitaris, documentació d’identitat del país d’origen.  

• L’original i còpia del DNI de l’alumne si en disposa tot ser i menor d’edat. 

• Segons pertoqui, cal presentar la documentació que acredita el compliment dels diferents criteris 

al·legats.  

 

Per a qualsevol aclariment, podeu fer ús del correu electrònic de l’escola, dels telèfons 

facilitats anteriorment o bé consultar el nostre web 

https://agora.xtec.cat/escsantnicolau/ 
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