
 

DADES DE CONTACTE DE L’INSTITUT 
 

934 150 262 (Horari d’atenció a partir del 13 de maig: de dilluns a divendres de 9 a 13h) 

 Per enviar documentació relativa a les preinscripcions: a8045483@xtec.cat 
 Per a altres consultes: informacio@insviladegracia.cat 

 
ATENCIÓ AL PÚBLIC 
L’atenció presencial està limitada a preinscripcions escolars que no es puguin realitzar telemàticament. 
Cal demanar cita prèvia trucant al telèfon de l’institut en l’horari d’atenció establert o bé per internet a través 
de l’aplicació Cita Prèvia. 
Per altres assumptes l’atenció serà telefònica de dilluns a divendres de 9 a 13h o per correu electrònic. 
 

PREINSCRIPCIÓ ESCOLAR PEL CURS 2020-2021 
 
Tota la informació sobre la preinscripció als estudis d’ESO, accés a la preinscripció telemàtica i accés al formulari 
de preinscripció (per a sol·licituds presencials): 

− A la web “Estudiar a Catalunya”: Accediu-hi 

− A la web del Consorci d’Educació de Barcelona: Accediu-hi 
 
La presentació de documentació de la sol·licitud de preinscripció tant si és telemàtica com presencial, s’ha de 
fer al centre triat en primera opció. 
 
Sol·licitud de preinscripció telemàtica 
Calendari: del 13 al 22 de maig, ambdós inclosos. 
Un cop realitzada la sol·licitud per internet, cal enviar el resguard de la sol·licitud generat per l’aplicació 
juntament amb la documentació necessària, escanejada o fotografiada, mitjançant un correu a l’adreça 
electrònica oficial del centre: a8045483@xtec.cat 
L’institut enviarà un correu de resposta confirmant la recepció de la sol·licitud.  
 
Sol·licitud de preinscripció presencial 
(Per a casos excepcionals en què no es pugui realitzar telemàticament) 
Calendari: del 19 al 22 de maig, ambdós inclosos. 
Cal demanar cita prèvia per telèfon o mitjançant l’aplicació Cita Prèvia. 
Per assegurar que el procediment es faci amb les màximes garanties tant per a les famílies com per als 
treballadors cal seguir les següents indicacions. 

− Al centre ha de venir el menor nombre possible de persones (preferiblement, una sola persona). 

− S’ha de portar la documentació per a poder-la escanejar o fotocopiar i , si pot ser, la sol·licitud 
emplenada des de casa. Si es preveu que s’emplenarà al centre, cadascú ha de portar el seu propi 
bolígraf. 

− Es recomana portar mascareta i guants. 

− Es demana seguir les indicacions del personal del centre en tot moment pel què fa a les mesures de 
seguretat i protecció. 

− No han d’acudir al centre les persones de grups d’especial vulnerabilitat o en període de confinament 
o que presentin símptomes. En cas de trobar-se en alguna d’aquestes situacions poden autoritzar per 
escrit a una altra persona a portar la sol·licitud i la documentació. 

 
Normativa sobre la preinscripció i matrícula del curs 2020-2021. 
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MESURES ADDICIONALS DE SUPORT A LES FAMÍLIES 

− Oficines de suport a la preinscripció: s’han habilitat vuit punts d’atenció ciutadana adreçats 
prioritàriament a les famílies que no disposin de mitjans telemàtics, de connexió a Internet o tinguin 
altres impediments. Un equip de professionals ajudarà a les famílies a fer el procediment telemàtic de 
la preinscripció.  

 

Adreces de les Oficines de Suport a la Preinscripció. 

 
Gràcia-Horta 
- Serveis educatius de Gràcia: 
C/ Mare de Déu de la Salut, 87 
 
Ciutat Vella: 
- OME / Serveis Educatius de Ciutat Vella: 
Placeta del Pi, 2 
 
Eixample: 
- Oficina d’atenció Consorci: 
C/ Roger de Llúria,1-3 
 
Sants-Montjuïc 
- Casa del Mig – Punt d’informació juvenil: 
C/ Muntadas,5 

Nou Barris 
- Oficina d’atenció ciutadana Zona Nord: 
C/ Costabona,3-5 
- Seu del districte: 
Pl. Major de Nou Barris, 1 
 
Sant Andreu 
- OME / Serveis Educatius Sant Andreu: 
C/ Sant Adrià, 20 (Recinte de Can Fabra) 
 
Sant Martí 
- Institut Rambla Prim: 
C/ Cristòbal de Moura,223 

 

 
 
Del 13 al 19 s’atendrà preferiblement a les famílies en situació de vulnerabilitat,  les que formen part del Pla de 
xoc contra la segregació escolar i la igualtat d’oportunitats i les que tenen alumnat amb Necessitats Educatives 
Específiques. Les famílies de P3 rebran una comunicació personalitzada via SMS, o un correu electrònic si estan 
en escoles bressols municipals, en la que se’ls explicarà els serveis de suport que se’ls ofereix. Del 19 al 22 de 
maig s’atendrà a totes les famílies que s’hi adrecin. 
 
Aquest servei d’atenció ciutadana, funcionarà únicament amb cita prèvia trucant al telèfon: 935511000. L’horari 
d’atenció a les famílies serà de 9.00 h a 13.30 h. 
  

− Servei d’assistència telefònica: s’ha reforçat la centraleta del Consorci d’Educació per garantir que en 
el cas de dubtes, problemes o dificultats en el moment de fer la tramitació telemàtica de la 
preinscripció, totes les famílies puguin rebre suport telefònic trucant al telèfon: 935511000, 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. 
  

− Informació a la web del Consorci d’Educació: s’ha adaptat el vídeo tutorial (en català i castellà) amb la 
informació, pas a pas, de com realitzar el procés de preinscripció en la situació actual. També s’ha creat 
un document on s’expliquen les novetats del procés i es clarifiquen possibles dubtes. 


