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INSTITUT NARCÍS OLLER 
PREINSCRIPCIÓ ESO CURS 2019-2020: DOCUMENTACIÓ GENERAL 

 
 

Presentació de sol·licituds al centre: del 29 de març al 9 d’abril  
(les preinscripcions presentades dins de termini tenen prioritat respecte les presentades fora de termini) 

 
Horari per a la preinscripció:  
 

 Matins:   de dilluns a divendres de les 9h. a 14h.      

 Tardes :  dilluns i dimarts de 15.30h a 17h 
 

Tramesa telemàtica: queestudiar.gencat.cat (preinscripció escolar), durant el 
període de presentació de sol·licituds. Cal imprimir el resguard que es genera, 
signar-lo, adjuntar-hi la documentació necessària i presentar-lo al centre demanat en 
primer lloc fins el dia 9 d’abril.                  

 
 
DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR en tots els casos: 
 
- 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, altres centres. 
 

- Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la 
filiació. Si l’alumne o alumna es troba 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 o tutora 
o guardador o guardadora de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la 
targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Si es tracta de estrangers 
comunitaris, document d’identitat del país d’origen. 
 

- Original i fotocòpia del DNI de l’alumne o alumna en el cas que sigui major 
de 14 anys o tingui DNI tot i ésser menor de 14 anys. 

 

- Original i fotocòpia de la TSI ( targeta sanitària individual) de l’alumne o 
alumna.  
 

PUBLICACIÓ DE LLISTES AMB EL BAREM PROVISIONAL A LA CARTELLERA DEL 
CENTRE : 26 D’ABRIL 
PERIODE DE RECLAMACIONS: 29 D’ABRIL AL 3 DE MAIG 
LLISTES, UN COP RESOLTES LES RECLAMACIONS, AMB EL 
BAREM DEFINITIU: 8 DE MAIG 

 

PUBLICACIÓ DE LES LLISTES D’ADMESOS: 12 DE JUNY 

 


