
 

PREINSCRIPCIÓ: del 29 de març al 9 d’abril de 2019 

Horari: a consultar https://agora.xtec.cat/insserradenoet/ 
 

AMB LA SOL·LICITUD DE PREINSCRIPCIÓ CAL APORTAR LA SEGÜENT DOCUMENTACIÓ: 

 Original i fotocòpia del DNI de l’alumne/a 

 Original i fotocòpia del DNI del pare i de la mare 

 Original i fotocòpia del llibre de família (pàgines dels pares i de l’alumne) 

 Volant d’empadronament on hi constin tots els membres que conviuen a la família  

 Original i fotocòpia de la targeta sanitària de l’alumne/a 

 Original i fotocòpia del carnet de vacunes 

 Identificador de l’alumne/a (us el facilitarà l’escola)  

 2 fotografies mida carnet 

 Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa, monoparental, certificat de discapacitat, etc., si s’escau 
 

PUBLICACIÓ LLISTES BAREM PROVISIONAL: 26 d’abril de 2019 

PRESENTACIÓ DE RECLAMACIONS: del 29 d’abril al 3 de maig de 2019 

PUBLICACIÓ LLISTES ORDENADES DEFINITIVES: 14 de maig de 2019 

PUBLICACIÓ LLISTES ADMESOS: 12 de juny de 2019 

MATRICULACIÓ 1R ESO: del 20 al 26 de juny de 2019 

MATRICULACIÓ 2N, 3R i 4T ESO: del 27 de juny al 3 de juliol de 2019 

REUNIÓ PARES, MARES i ALUMNAT: 27 de juny de 2019, a les 17:30h  

(durant la matrícula es confirmarà el lloc de la reunió) 
 

 

Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per alumne o alumna però s'hi poden indicar peticions 

d'admissió en diversos centres (10 com a màxim i per ordre de preferència). La presentació de més d'una sol·licitud 

comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre. 

És obligatori especificar l'adreça electrònica per poder rebre el missatge amb el codi de la sol·licitud de 

preinscripció. 

També cal marcar en la sol·licitud el tutor o tutora que consultarà per Internet els resultats de la preinscripció 

(puntuació provisional, puntuació un cop resoltes les reclamacions, ordre definitiu i plaça assignada). Es pot 

accedir a aquestes consultes amb el codi de sol·licitud i el número del DNI, NIE o passaport del tutor o tutora 

que s'ha especificat que farà la consulta. 

Instruccions per al formulari en suport electrònic: 

1. Entrar a la web: http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/obligatoris – sol·licitud de 

preinscripció – internet – prémer botó ves-hi 

2. Per canviar de pantalla cal utilitzar exclusivament els botons "següent" i "anterior" de l'aplicació i no els del 

navegador. 

3. La sol·licitud només es considera presentada quan, després d'omplir tot el formulari, s'executa l'opció 

"enviament" des de l'última pantalla (a partir d'aquest moment ja no es poden fer modificacions) i es presenta la 

documentació acreditativa al centre demanat en primer lloc. 

4. Un cop enviades les dades es pot obtenir el comprovant de presentació de la sol·licitud on consta la 

documentació que cal presentar (s'aconsella guardar-ne una còpia). 

Perquè el tràmit tingui efecte, cal imprimir, signar i presentar el comprovant (en paper), acompanyat de la 

documentació al centre demanat en primer lloc dins el termini previst. 

El Centre us posarà a la vostra disposició un ordinador per a poder realitzar la preinscripció dintre del termini establert. 

 

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

