
 

COMENÇA EL PERÍODE DE PREINSCRIPCIÓ 

DATES: 13 AL 22 DE MAIG (ambdós inclosos) 

 

NOM DEL CENTRE: INSTITUT CAN PERIQUET 

CODI DE CENTRE: 08073119 

 

 

⇨ PREINSCRIPCIÓ TELEMÀTICA (la més recomanable en temps de coronavirus) 

 

 

INSTRUCCIONS 

 

● Per accedir al formulari de sol·licitud telemàtica de preinscripció clica aquí. 

● Per accedir a la documentació necessària clica aquí. 

● Com fem arribar el resguard de la preinscripció i la documentació al centre? 

○ Envia els documents a l’adreça preinscripcio@inscanperiquet.cat 

○ Cal que adjuntis el resguard de la sol·licitud de preinscripció. 

○ Escaneja o fotografia la documentació i adjuntar-la al correu. 

● Per qualsevol dubte pot trucar al telèfon 667 051 600 en horari de 9 a 13 h de 

dilluns a divendres en període de preinscripció o escriure un correu a 

preinscripcio@inscanperiquet.cat 

 

⇨ PREINSCRIPCIÓ PRESENCIAL (PER A CASOS EXCEPCIONALS) 

 

Dates: del 19 al 22 de maig 

 

1. INSTRUCCIONS PER DEMANAR LA CITA PRÈVIA 

 

● Per accedir al formulari de sol·licitud de cita prèvia clica aquí (disponible a partir 

de dimecres 13). Per demanar-la telefònicament truca al telèfon 667 051 600 en 

horari de 9 a 13 h de dilluns a divendres en període de preinscripció. 
 

 

2. INSTRUCCIONS PER LA PREINSCRIPCIÓ PRESENCIAL  

 

● Cal omplir i imprimir el full de sol·licitud de preinscripció que trobarà aquí.  

● Per accedir a la documentació necessària clica aquí. 

● És imprescindible venir amb cita prèvia. 

● Per la seguretat de tots, no poden venir persones amb símptomes compatibles 

amb coronavirus o persones de risc: majors de 60 anys o persones amb malalties 

cròniques. Tampoc poden venir infants menors de 18 anys.  

● Només pot venir una persona per fer la gestió.  

● Cal venir amb: 

○ Equip de protecció individual: mascareta i guants. 

○ Bolígraf o un altre estri per escriure. 

○ La màxima documentació omplerta i fotocopiada.  

 

⇨ Per qualsevol altre dubte podeu consultar aquí o accedir a la web Estudiar a Catalunya. 

http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/20483_preinscripcio_escolar?moda=1
http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/obligatoris/documentacio/
https://forms.gle/k3uN2MUGzYAJFdfc6
http://ensenyament.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/ENS/TramitOVT/preinscripcio/obligatoris/A42.pdf
http://ensenyament.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/ENS/TramitOVT/preinscripcio/obligatoris/A42.pdf
http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/obligatoris/documentacio/
http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/20483-obligatoris?moda=1
http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/obligatoris/


 

 

 

   

 

   

 

   

 

 


