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PREINSCRIPCIÓ CURS 2020-21 

Preinscripció per a segon cicle d’educació infantil, educació primària i 
educació secundària obligatòria. 

 

Benvolgudes famílies, 

Com bé sabeu, la crisi sanitària ocasionada per la covid-19 ha comportat la 
suspensió del procediment habitual de preinscripció i matrícula d'alumnes. 

Per fer possible la realització d'aquest procediment s'han ajustat els calendaris i 
s'han introduït alguns canvis en la gestió. 

Calendari 

● Període de presentació de sol·licitud de preinscripció: 13 a 22 de maig  
● Matrícula: 13 a 17 de juliol 

Procés de preinscripció 

Opció 1: Es pot fer telemàticament a través del web del Departament. Un cop 
realitzada la sol·licitud, enviar al correu electrònic  del centre demanat en primera 
opció el resguard generat juntament amb la documentació necessària escanejada o 
fotografiada (DNI, llibre de família, targeta sanitària i l’empadronament, si s’escau). 

Opció 2: Es pot descarregar el Pdf de la sol·licitud des de la pàgina del 
Departament. Un cop emplenada, enviar-la al correu electrònic  del centre demanat 
en primera opció juntament amb la documentació necessària escanejada o 
fotografiada (DNI, llibre de família, targeta sanitària i l’empadronament, si s’escau). 

Si la vostra primera opció és l’Institut escola els TRES PINS haureu d’enviar la 
documentació a: 

El centre respondrà al vostre enviament per confirmar la rebuda. 

a8077022@xtec.cat  

https://agora.xtec.cat/esctrespins/
mailto:a8077022@xtec.cat


 
  

 
Opció 3: De manera excepcional, per als casos en què els sol·licitants no puguin 
fer la presentació telemàtica, el centre organitzarà la presentació de sol·licituds 
assignant una cita prèvia per a l’accés al centre mitjançant trucada telefònica o 
correu electrònic. Caldrà portar la documentació per a poder-la escanejar o 
fotocopiar i, si pot ser, la sol·licitud emplenada des de casa. 

Heu de tenir en compte: 

● En el cas que s’hagi d’emplenar la sol·licitud en paper en el centre, convé que 
porteu el vostre bolígraf. 

● Haureu de portar 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, podeu 
autoritzar per escrit a una altra persona a portar la sol·licitud i la 
documentació. 

Recomanacions 

• Visiteu el nostre web des del que anirem actualitzant la informació 

Web Escola Els tres pins 

• Per a més informació sobre el procés de preinscripció cal que us dirigiu a 
l’apartat de preinscripció del web “Estudiar a Catalunya”. 
 

• Si necessiteu qualsevol aclariment contacteu amb nosaltres preferentment a 
través del correu electrònic: 
 

a8077022@xtec.cat   

• I, si no és possible, al telèfon 93 572 94 84 els dilluns dimecres i divendres en 
horari de 8:30 a 16:30h 

 
 
 
 
 

Atentament, 
 

Equip directiu 
 
 
 

Vallromanes, 8 de maig de 2020 
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