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Preinscripció. Calendari 2020

Dia 19 de maig de 16h a les 18h 

Dies 20, 21 i 22 de maig de 10 h a 13 h

Telèfon de contacte:93 8210618 (del 19 al 22 en el marc horari anterior)

Correu electrònic: preinscripcioeso@iesguillembergueda.cat

• Per presentar la sol·licitud amb suport informàtic: del 13 al 22 de maig

• Per presentar la sol·licitud presencialment amb cita prèvia: del 19 al 22 de maig

• Per presentar la documentació al centre triat en primera opció: fins al 25 de maig

Més informació al web Estudiar a Catalunya.

Horaris d’atenció

mailto:preinscripcioeso@iesguillembergueda.cat
http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/obligatoris/index.html


Preinscripció pas a pas
1. Omplir la sol·licitud amb suport informàtic. S'hi pot

accedir mitjançant un ordinador, una tauleta tàctil o un
telèfon mòbil.

2. Enviar la sol·licitud.

3. Obtenir el resguard de la sol·licitud de preinscrició.

4. Escanejar o fotografiar la següent documentació:

5. Enviar per correu electrònic al centre demanat en
primera opció: el resguard i la documentació.
(límit fins el 25 de maig de 2020).

6. El centre respondrà per correu confirmant la seva
recepció, aquesta resposta actua com a justificant de
la formalització de la sol·licitud de preinscripció.

▪ El llibre de família o altres documents relatius a la
filiació. Si l'alumne o alumna està en situació
d'acolliment, la resolució d'acolliment en família o
institució, del Departament de Treball, Afers Socials
i Famílies.

▪ El DNI/ NIE/ PASSAPORT de la persona sol·licitant
(pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora
de fet) Si es tracta d'estrangers comunitaris,
document d'identitat del país d'origen.

▪ El DNI de l'alumne o alumna major de 14 anys o si té
DNI tot i ser menor de 14 anys. De forma extraordinària,
les dades d'identificació o de filiació dels alumnes
estrangers també es poden acreditar amb el document
d'identitat, el llibre de família del país d'origen o la
documentació alternativa que la persona pugui aportar.

▪ Les persones que a la sol·licitud han al·legat el
compliment d'un o més criteris de prioritat han de
presentar la documentació escanejada o fotografiada que
els acredita.

El 22 de maig és el darrer dia per poder fer la sol·licitud en qualsevol suport. 

El 23 de maig l’enllaç estarà inactiu i fora de termini.

http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/20483_preinscripcio_escolar?moda=1
http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/obligatoris/documentacio/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/obligatoris/documentacio/


Presentar la sol·licitud
• Només es pot presentar 1 sol·licitud de preinscripció per alumne o alumna,  

però s'hi poden indicar fins a 10 centres per ordre de  preferència. 

• La presentació de més d'una sol·licitud comporta la invalidació dels drets de  
prioritat que puguin correspondre.

• Cal utilitzar la sol·licitud amb suport informàtic.

• En emplenar la sol·licitud amb suport informàtic, trobareu un espai que cal 
omplir amb l'identificador de l'alumne o alumna. És obligatori emplenar
aquest camp.

• El trobareu en els documents que us lliura l’escola, per exemple en els
informes d’avaluació.

• El podeu demanar, per telèfon o correu electrònic, al  centre on
estudia el vostre fill/a.

• Si teniu certificat digital o IDCat Mòbil, el podeu consultar per 
internet (enllaç).

On puc trobar

l’identificador?

https://accesvalidat.ensenyament.gencat.cat/wayf/wayf-IDP-SM.html?entityID=https://accesvalidat.ensenyament.gencat.cat&return=https://accesvalidat.ensenyament.gencat.cat/Shibboleth.sso/Login?SAMLDS%3D1%26target%3Dhttps%3A%2F%2Faccesvalidat.ensenyament.gencat.cat%2Fpls%2Fapex%2Ff%3Fp%3D20190029072543618


Camps importants de la sol·licitud.
Per evitar possibles errors de dades
incorrectes o duplicitat de
sol·licituds

Cal informar qui pot consultar els resultats de la preinscripció. 

Només un integrant de la família

Adreça electrònica on es rebrà
el justificant de la presentación
de la sol·licitud



Presentar la sol·licitud per internet. 

Per canviar de pantalla cal utilitzar exclusivament 
els botons "següent" i "anterior" de l'aplicació i 
no els del navegador.

Disponible només fins divendres 22 de maig• Emplenar la sol·licitud

Després d’accedir, cal baixar amb el ratolí fins

al Pas 1 i desplegar la pestanya per internet, 

un cop aquí prémer:

• La sol·licitud es considera presentada quan en l’última pantalla del formulari:

1. Es prem “ENVIAMENT“.

2. S’obté el  resguard de la sol·licitud.

3. S’envia, juntament amb la documentació acreditativa escanejada o 
fotografiada, per correu electrònic a l’adreça del centre demanat en 
primera opció.

Correu electrònic: preinscripcioeso@iesguillembergueda.cat

• El centre respondrà el vostre correu justificant la recepció de la sol·licitud per 
tal que en tingueu constància.

http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/20483_preinscripcio_escolar?moda=1
mailto:preinscripcioeso@iesguillembergueda.cat


Presentar la sol·licitud presencialment.
1. Cal demanar cita prèvia al centre sol·licitat en primer lloc, per presentar la 

sol·licitud i la documentació corresponent.

2. Cal portar la documentació per a poder-la escanejar o fotocopiar.

3. La sol·licitud es pot omplir directament a internet i entregar-la presencialment,  o bé
imprimir-la i omplir-la manualment.

Com demanar

cita prèvia?

- Trucar al telèfon 938210618
Dia 19 de maig de les 16h a les 18h.
Dies 20, 21 i 22 de maig de 10 a 13h 

- Enviar un correu: preinscripcioeso@iesguillembergueda.cat

1. S’ha de venir al centre amb el propi bolígraf
2. Cal portar mascareta i guants.
3. 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 a portar la sol·licitud i la documentació.

mailto:preinscripcioeso@iesguillembergueda.cat


Consulta de resultats de la preinscripció.

▪ Al web Estudiar a Catalunya.

Per fer-ho cal:

• El número del DNI, NIE o passaport del 
tutor o tutora especificat en la sol·licitud  
com a referent per fer les consultes dels 
resultats a Internet. 

• El codi de la sol·licitud de la preinscripció.

Els centres publiquen al seu web les llistes de 
resultat del procés. En aquest cas, d’acord amb la 
normativa de protecció de dades, les llistes seran
anònimes.

En aquest sentit, el codi de preinscripció tindrà el format PRE20-21XXXXX i els 
3  darrers números del codi de la sol·licitud (exemple PRE20-21XXXXX323). Pel 
que fa al  nom i cognoms, estarà format per les dues primeres inicials del nom, 
i les del primer i el segon cognom (exemple SuRoPo).

CALENDARI 2020: 

- Puntuació provisional: 29 de maig
- Presentació de reclamacions: del 2 al 5 de 

juny
- Puntuació definitiva: 9 de juny
- Sorteig del número de desempat: 9 de juny a 

les 11 h
- Llista ordenada definitiva: 11 de juny
- Ampliació de petició de centres per a les 

sol·licituds que no han obtingut cap
assignació (assignació d'ofici): del 26 al 29 
de juny

- Oferta final de places escolars: 6 de juliol
- Llista d'alumnes admesos i llista d'espera: 7 

de juliol.

MATRÍCULA del 13 al 17 de juliol

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/obligatoris/consulta-resultats/

