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INFORMACIÓ SOBRE L’ATENCIÓ PRESENCIAL AL CENTRE PER A LA PREINSCRIPCIÓ A L’ESO 

PER L’ALUMNAT DE NOU INGRÉS AL CENTRE. 

En el context social actual, degut a l'emergència sanitària ocasionada per la COVID-19, cal reduir al 

màxim els tràmits presencials, substituint-los per actuacions telemàtiques i, quan això no sigui possible, 

cal prendre les mesures preventives necessàries, seguint les indicacions de les autoritats sanitàries, per 

garantir la salut de les persones. 

De manera excepcional, per als casos en què la família no pugui fer el tràmit telemàticament de 

presentació de sol·licitud, aquesta es podrà presentar presencialment al centre. En aquest cas, es podrà 

demanar cita prèvia al centre utilitzant l'eina corporativa o per telèfon. 

Presentació de sol·licituds amb cita prèvia: del 19 al 22 de maig. A la seu de l’Institut, NO als 

mòduls, Carrer Sant Martí de l’Erm, 4. 

Presentació de documentació: Fins al 25 de maig.  

Per demanar cita prèvia es pot fer de les següents maneres:  

- Entrant a l’eina corporatiu següent:  

https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=CITA_PREVIA:4::::4:P4_TIPU

S_CALENDARI,P4_DOMINI:01_Oblig,08033973  

o bé, 

- Telefonant al número : 665063117 en l’horari de 10 a 13 h i de 16 a 18 h. 

L’horari d’atenció al públic, amb cita prèvia, serà de:  9.30 h a 14:00 h de dilluns a divendres. 

RECOMANACIONS IMPORTANTS: 

* Ha de venir el menor nombre possible de persones a fer gestions (preferible, 1 sola persona). 

Si la persona que signa la sol·licitud és diferent a la persona que la porta, poden autoritzar per escrit a una altra 
persona a portar la sol·licitud i la documentació (Vegeu autorització al final). Caldrà portar fotocòpia del DNI/NIE 

de la persona autoritzada. 

*  Recordem la recomanació de portar mascareta i guants. 

* Pel que fa a la sol·licitud, recomanem que la portin emplenada de casa amb una fotocòpia  i 
l’original i fotocòpia de la documentació identificativa (DNI/NIE de l’alumne, del pare i la mare, 
llibre de família de les pàgines escrites i, si és el cas, original i fotocòpia de la documentació 
dels criteris de prioritat (general o complementari): renda garantida, carnet vigent de 
discapacitat, carnet vigent de família nombrosa o monoparental). Recordem que només es pot 

presentar una sol·licitud per alumne en què constin els diversos centres per ordre de preferència. 

Més informació sobre el procés de la preinscripció a l’enllaç :  
http://queestudiar.gencat.cat/ca/index.html 

* En el cas que no portin la sol·licitud, el centre els facilitarà l’imprès, recomanem que portin el 
seu propi bolígraf.   

*  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 (Vegeu autorització al final). Caldrà 
portar fotocòpia del DNI/NIE de la persona autoritzada. 
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Per gestió de consultes, informació, reclamacions al barem provisional o dubtes poden fer-
ho: 

- A través del correu del centre : a8033973@xtec.cat  en tot el procés, o bé, 
- Telefonant al número : 665063117 en l’horari d’atenció al públic i només en el període 

de presentació de sol·licituds (del 19 al 22 de maig) o de reclamacions al barem 

provisional (del 2 al 5 de juny). 

Centres adscrits: 
A Sant Joan Despí, totes les escoles públiques del municipi estan adscrites als dos instituts (INS 
Jaume Salvador i Pedrol i INS Francesc Ferrer i Guàrdia).  No cal presentar cap document 
acreditatiu de l’adscripció. 
 
Aclariment Domicili : 
No hi ha àrees d’influència dins del municipi de Sant Joan Despí. 
D’acord amb el DNI o bé el certificat d’empadronament en el cas que el domicili que s’al·lega 
no és el mateix que consta en el DNI, es considera que totes les sol·licituds de Sant Joan Despí, 
estan dins l’àrea d’influència del centre (30 punts). 

La resta, fora del municipi, no puntuen (0 punts) 

Si hi viuen i hi treballen, només puntua per un concepte. No sumen. 

 

AUTORITZACIÓ: 
 
 
-------- Retallar i adjuntar a la sol·licitud (si és el cas) ---------------------------------------------------------------- 
 
  
AUTORITZACIÓ als efectes de la preinscripció en el cas de no poder venir qui signa la 
sol·licitud  

El/La Senyor/a (com a pare/mare, tutor/tutora o guardador/a de fet, que ha signat la sol·licitud de 

preinscripció) __________________________________________ amb DNI número ________________  

AUTORITZO a  (nom i cognoms de la persona que vindrà a portar la sol·licitud) : 

_____________________ 

 _____________________________________________________________________, 

amb DNI número __________________ per tal que lliuri la sol·licitud de preinscripció i la documentació 

que s’acompanyi a l’Institut Jaume Salvador i Pedrol. 

 Cal adjuntar fotocòpia del DNI/NIE de la persona autoritzada. 

Signatura de la persona que signa la sol·licitud 

(pare/mare, tutor/tutora o guardador/a de fet). 

  

Signatura de la persona autoritzada 

 Sant Joan Despí, _____ de/d’ _______________ de 2020 
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