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     PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA   ESO CURS 2020 2021  
 

Tota la informació que us cal per fer la preinscripció i la matrícula a l’ESO per al curs vinent, la 

podeu consultar a la web preinscripcio.gencat.cat  o bé a la web queestudiar.gencat.cat  

 

ENSENYAMENTS OBLIGATORIS 
 
Un cop dins la pàgina web trobareu unes grans caselles que ocupen la pantalla. Anirem a 
la casella “Ensenyaments Obligatoris” on un video de 30 segons de durada ens resumeix 
la situació , el tràmit i el calendari. 
 
 
PREINSCRIPCIÓ ESCOLAR 
Anirem a la casella “Preinscripció escolar” (Infantil, primària i ESO) 
 
Podeu veure l’oferta inicial de places de l’institut, consultar centres, i les instruccions per a 
la presentació de sol·licituds 
 
PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS 
Aquí s’explica quin és el termini i la documentació que es necessita per fer el tràmit de la 
preinscripció del 13 al 22 de maig. 
 
La preinscripció ha de fer-se en suport informàtic, és un formulari molt senzill d’omplir, que 
es troba al final de la pantalla. No estarà disponible fins al dia 13 de maig. 
 
Caldrà que a la sol·licitud hi afegiu  fotografia (o escàner) de tota la documentació. 
(La que s’indica a l’apartat documents: DNI, llibre família....) 
I per presentar el formulari de sol·licitud l’heu d’enviar al correu electrònic de l’Institut 
a8067144@xtec.cat. Sino no es considera presentat. 
 
CASSOS EXCEPCIONALS 
En cassos excepcionals i si no teniu mitjans per fer la preinscripció en suport informàtic, 
es pot portar la sol·licitud al centre. L’institut serà obert parcialment amb cita prèvia des 
del dia 19 al 22 de maig per a rebre aquestes sol·licituds. L’horari està per determinar. 
 
En aquest cas la documentació serà lliurada en paper i s’hauran de dur tots els originals. 
En aquest cas s’exigeix, per la situació de pandèmia, demanar cita prèvia, ja sigui per mail 
a:    a8067144@xtec.cat , per telèfon trucant al 648446691 . Aquest telèfon només és 
actiu per la preinscricpció. També es podrà demanar cita  a través d’una App de la que us 
informarem quan estigui disponible. 
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