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 INFORMACIÓ PER FER LA SOL·LICITUD EN SUPORT NFORMÀTIC: 

Adreça electrònica del centre per enviar la sol·licitud:  

Per a: a8033973@xtec.cat  

Assumpte: (posar el nom i cognoms de l’alumne i el curs pel qual es preinscriu) 

Cal adjuntar tota la documentació que es demana per tal de validar la sol·licitud : 

- Resguard de preinscripció i la documentació necessària, escanejada o fotografiada 

per les dues cares quan escaigui i sempre amb bones condicions de legibilitat de la 

documentació identificativa (DNI alumne/a, pare i mare i Llibre de família de totes les 

pàgines escrites) 

- Si és el  cas, les persones que al·leguen el compliment d'un o més criteris de prioritat 

(específic, general o complementari) han d'enviar també la documentació escanejada 

o fotografiada, per les dues cares quan escaigui i amb bones condicions de legibilitat, 

que s'indica per a cada criteri. 

MOLT IMPORTANT: No es podrà validar una sol·licitud enviada només telemàticament. És 

obligatori enviar al correu del centre el resguard de preinscripció i tota la documentació 

necessària. Si no s’envia el resguard i la documentació, la sol·licitud no es considera 

formalitzada. 

Una vegada formulada la sol·licitud, aquesta es pot modificar (sempre dintre del període de 

presentació de sol·licitud) per modificar els criteris de prioritat o l’ordre dels centres 

sol·licitats. Modificades les dades, s’obté un nou resguard de la sol·licitud, que caldrà enviar 

per correu electrònic a la bústia electrònica del centre demanat en primera opció (especificar 

en l’assumpte que es tracta d’una modificació de la sol·licitud). En el cas que es canviï el centre 

demanat en primera opció, caldrà enviar novament la documentació escanejada o fotografiada 

i enviar un correu electrònic a la bústia oficial del centre en què s’havia presentat la sol·licitud 

original indicant que s’ha optat anul·lar la sol·licitud. La darrera modificació és la que es 

considera vàlida. 

 

 Centres adscrits: 

A Sant Joan Despí, totes les escoles públiques del municipi estan adscrites als dos 
instituts (Jaume Salvador i Pedrol i 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). 
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La resta, fora del municipi, no puntuen (0 punts) 

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

Més informació al web estudiar a Catalunya: http://queestudiar.gencat.cat/ca/index.html 

Al menú del nostre web trobareu informació de l’ESO i del 

Batxillerat; a més, també la carta de Compromís i el PEC 

(Projecte Educatiu de Centre), a on es consignen els nostres trets 

singulars i objectius bàsics. Com a novetat, a partir del curs 

2020-21 no hi haurà servei de menjador. 
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