
 

 

PREINSCRIPCIÓ ESO 

Del 13 al 22 de maig: Telemàtica i no presencial 

Del 19 al 22 de maig: Presencial (només amb cita prèvia) 

Com a prevenció davant el coronavirus, es recomana la preinscripció telemàtica. 

 

HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC DURANT LA PREINSCRIPCIÓ 

Del 13 al 22 de maig atenció telefònica (977719416 / 977719111) de 9:00h a 13:00h. 

Del 19 al 22 de maig, de les 9:00h. a 13:00h. (Cita prèvia) 

QUI L’HA DE FER? 

● Alumnat que el proper curs començarà 1r d’ESO. 

● Alumnat procedent d’altres centres que vol cursar 2n, 3r o 4t d’ESO a l’Institut 

Les Planes 

● L’alumnat de l’Institut Les Planes que desitgi continuar al mateix centre no 

ha de fer cap preinscripció. 

 

COM S’HA DE FER? 
 

Preinscripció telemàtica i no presencial: del 13 al 22 de maig 

 

1. Empleneu el formulari oficial a través del portal preinscipcio.gencat.cat 

2. Envieu el resguard de la sol·licitud i la documentació acreditativa, 

escanejada o fotografiada, al correu electrònic del centre: 

e3008456@xtec.cat 

3. Des de l’institut us confirmarem la recepció de la sol·licitud. 

http://preinscripcio.gencat.cat/


 

Quins documents necessito? 

● Imprès de sol·licitud (o resguard de sol·licitud si es fa per internet). Es 

presentarà al nostre centre si es demana en primer lloc, i s’hi poden posar 

ordenats per ordre de preferència, a continuació, els altres centres.  

● Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. 

Si l'alumne o alumna està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del 

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.  

● Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o 

guardador/a de fet) o, si el sol·licitant és estranger, de la targeta de residència 

on consta el NIE o el passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document 

d'identitat del país d'origen.  

● Original i fotocòpia del DNI de l'alumne o alumna major de 14 anys o si té DNI 

tot i ser menor de 14 anys.  

● Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual) de l’alumne/a.  

● Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent, si 

s’escau. 

●  Fotocòpia del carnet de vacunacions. 

● Altra documentació (carta de compromís, document de drets d’imatges, 

autorització sortides locals). 

 

Un cop tingueu la preinscripció feta telemàticament cal enviar el resguard de la 

sol·licitud i la documentació necessària escanejada o fotografiada 

mitjançant un correu a la bústia oficial del centre demanat en primera opció:  

e3008456@xtec.cat 

La sol·licitud de preinscripció es considera formalitzada amb l’enviament del 

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

centre us donarem resposta a aquest correu justificant la recepció de la sol·licitud 

https://agora.xtec.cat/ieslesplanes/wp-content/uploads/usu229/2020/05/SolÂ·licitud-de-preinscripcioÌ�-enllacÌ§-1.pdf
https://agora.xtec.cat/ieslesplanes/wp-content/uploads/usu229/2020/05/Carta-de-compromiÌ�s-educatiu-enllacÌ§-4.pdf
https://agora.xtec.cat/ieslesplanes/wp-content/uploads/usu229/2020/05/drets-imatge2.pdf
https://agora.xtec.cat/ieslesplanes/wp-content/uploads/usu229/2020/05/Sortides-Sta.-BaÌ€rbara-enllacÌ§-3.pdf


 

perquè en tingueu constància. Cal recordar que el període per presentar el 

resguard i la documentació finalitza un dia més tard que el període de 

presentació de sol·licituds presencial. 

 

Preinscripció presencial: del 19 al 22 de maig 

IMPORTANT: NOMÉS ÉS POSSIBLE AMB CITA PRÈVIA 

 

Per demanar cita prèvia s’ha de fer a partir del dia 13 de maig a través del 

següent enllaç (Cita Prèvia Preinscripció) o per telèfon al centre (977719416 / 

977719111). Horari d’atenció telefònica: 9:00h. a les 13:00h. 

 

1. Empleneu el formulari de sol·licitud. 

2. Presenteu el formulari i la documentació a la secretaria del centre. 

 

L’atenció presencial en els centres educatius per a la presentació de sol·licituds 

només es podrà fer del 19 al 22 de maig. 

● Cal venir al centre el menor nombre possible de persones a fer les 

gestions (preferiblement, una sola persona); 

● Cal portar la documentació i, si pot ser, la sol·licitud emplenada des de 

casa. 

● Recomanem que porteu el vostre propi bolígraf. 

● Recomanem portar mascareta i guants En cap cas, 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, poden autoritzar 

per escrit a una altra persona a portar la sol·licitud i la documentació. 

 

 

https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=CITA_PREVIA:4::::4:P4_TIPUS_CALENDARI,P4_DOMINI:01_Oblig,43008456

