
 

DOCUMENTACIÓ PREINSCRIPCIÓ ESO 2020-2021 

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/obligatoris/documentacio 

 

Telemàtica del 13 al 22 de maig 

Presencial amb cita prèvia del 19 al 22 de maig 

 

e-mail telèfon especial 

preinscripcio@insmanolohugue.cat 663 455 649 

 

 

● Registrar la sol.licitud telemàtica i enviar el resguard a la bústia electrònica de l’institut escollit 

en primera opció conjuntament amb la següent documentació escanejada o fotografiada. (Si no 

sabeu el número d’identificació de l’alumne, el podeu demanar al vostre centre de procedència, o el podeu 

gestionar telemàticament al Web del Departament d’Educació) 

 

DOCUMENTACIÓ identificativa 

 

● 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 del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 

● El 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. 

● 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. El director o directora del centre la 

valorarà i deixarà constància per escrit de la decisió adoptada. 

 

DOCUMENTACIÓ acreditativa dels criteris de prioritat 
 

 

● Certificat original de l’empresa per acreditar que el pare o la mare treballa a Caldes. 

● Acreditació de ser beneficiari o beneficiària de la prestació econòmica o de la renda garantida de 

ciutadania. 

● Document acreditatiu (certificat o targeta) de discapacitat igual o superior al 33% del 

pare/mare/germans o de l’alumne/a.  

● El títol de família nombrosa o monoparental vigent.  

 

 

* Recordeu que la sol.licitud de preinscripció ha de ser única. La presentació de sol.licituds en més 

d’un centre o el frau o falsedat en les dades comportarà l’anul.lació de la preinscripció. 

* En emplenar la sol·licitud amb suport informàtic trobareu un espai que cal omplir amb 

l'identificador de l'alumne o alumna. Es pot consultar l'identificador de l'alumne a través del web del 

Departament d'Educació. En casos excepcionals i durant el període de preinscripció, el pare, mare o 

tutor de l'alumne o alumna pot sol·licitar aquest identificador per correu electrònic a la bústia 

electrònica oficial dels serveis territorials del Departament, enviant el DNI o document equivalent 

escanejat o fotografiat. 

 

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/obligatoris/documentacio/
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