
Benvolguts, 

Dimecres 13 de maig s’inicia el període de preinscripció  d’ESO per al proper curs 
escolar 2020-2021. 
Dates:  

• Preinscripcions ESO : del 13 al 22 de maig  

• Matriculacions ESO : del 13 al 17 de juliol  

En cas que sigui necessari modificar el calendari per causa de força major, les noves 
dates es faran públiques al web Estudiar a Catalunya 

  
Com fer la preinscripció i posteriorment la matrícu la: 

***És molt important que feu els TRÀMITS de manera TELEMÀTICA !*** 
El Departament d’Educació ha simplificat els tràmits. 

  

TRÀMIT TELEMÀTIC:  
Caldrà: 

1. Formalitzar la sol·licitud a través del web: Què estudiar     

2. Escanejar o fotografiar la documentació necessària 

3. Enviar el resguard de la sol·licitud i  la documentació escanejada o 
fotografiada a la bústia electrònica del centre que demaneu en primera 
opció.  

 

• Si demaneu el Domènec Perramon en primera opció, la nostra bústia 
és:  a8034187@xtec.cat 

 
• Només us demanem que a l’“Assumpte” indiqueu: “Preinscripció curs; 

cognoms, nom alumne”   
     Exemple: Preinscripció 1rESO Camps Serra, Maria 

 

Amb l’enviament del correu electrònic (amb el resguard i la documentació adjunta) 
la preinscripció queda formalitzada! 

NO caldrà portar CAP document en paper a l’institut . 

  
  

http://queestudiar.gencat.cat/ca/index.html
http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/obligatoris/


 

CASOS EXCEPCIONALS, TRÀMITS PRESENCIALS:  
Caldrà: 

1. Demanar cita prèvia a través de l'aplicació CITA PRÈVIA o trucant al telèfon 
636 27 89 69 amb horari de 09:00-14:00 hores. 

 
Us informarem : 

2. De la documentació que haureu de portar degudament fotocopiada (No 
podem garantir fer fotocòpies al centre) 
 

3. Del dia i hora en què haureu de venir al centre. Caldrà que vingui només una 
persona i en l’horari que se li indiqui. 

 

L’opció presencial és només per casos excepcionals en què resulta impossible 
fer el tràmit de manera telemàtica.  

 

 

  
Enguany la situació de confinament provocada pel Covid-19 ens ha privat de dur a 
terme la jornada de Portes Obertes i les xerrades informatives per donar-vos a 
conèixer com treballem a l’Institut Domènec Perramon. 
 
Així que per poder conèixer, tant la nostra línia educativa (que fomenta l’excel·lència i 
potencia un aprenentatge més transversal i competencial) com l’organització i 
funcionament general del nostre centre (programa de seguiment de l’alumnat, 
projectes, extraescolars, etc.), us convidem que consulteu els diferents espais en què 
fem difusió de la informació del centre: 
 
- Web: Institut Domènec Perramon (hi trobareu la presentació que havíem preparat per 
les Portes Obertes 19-20, els Trets d’identitat de l’institut, etc.) 
 
- Xarxes socials: Instagram DPerramon; Facebook DPerramon; Twitter D.Perramon 
 
Des del Domènec Perramon ens sap molt de greu no poder realitzar aquest primer 
apropament a vosaltres de manera presencial, ja que estem convençuts que per oferir 
un ensenyament de qualitat que s’adeqüi al màxim a les necessitats dels vostres fills, 
és essencial conèixer-nos i col·laborar, alumnes, famílies i professors. 
 
Per a qualsevol dubte podeu contactar amb nosaltres a través del correu electrònic del 
centre: a8034187@xtec.cat (si deixeu el vostre nom i telèfon ens posarem en contacte 
amb vosaltres tan aviat com ens sigui possible) 
 
Cordialment, 
L'equip directiu 
INSTITUT DOMÈNEC PERRAMON 

https://web.gencat.cat/es/actualitat/detall/La-preinscripcio-escolar-sera-entre-el-13-i-el-22-de-maig

