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PREINSCRIPCIÓ 
Institut Les Margues

CALENDARI 

• Presentació de sol·licituds en suport informàtic:

• Presentació de sol·licituds presencialment amb cita prèvia

excepcionals ): del 19 al 22 de maig de 2020

 
 

OFERTA INICIAL 

Per indicació del Departament d’Educació, es recomana consultar l’
preinscripció dels centres de Catalunya 

http://mapaescolar.gencat.cat/

 

Podeu fer la cerca, introduint el codi del nostre centre: 

 
CENTRES D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA ADSCRITS 

• 08015193 Escola Sant Marc (Calldetenes)

• 08026786 Escola Bellpuig (Sant Julià de Vilatorta) 

• 08031290 Escola Les Roques (Vilanova de Sau)

 

SOL·LICITUDS EN SUPORT INFORMÀTIC

Com a prevenció davant el coronavirus, 
el tràmit es podrà fer tot online. A la sol·licitud amb suport informàtic, s
mitjançant un ordinador, una tauleta tàctil o un te lèfon mòbil
 

Cliqueu aquí per accedir a l’aplicatiu

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estu dis/obligatoris/sollicitud/
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PREINSCRIPCIÓ NOU ALUMNAT CURS 2020
Institut Les Margues  – codi de centre: 08063837

 
 

Presentació de sol·licituds en suport informàtic: del 13 al 22 de maig de 2020

Presentació de sol·licituds presencialment amb cita prèvia

del 19 al 22 de maig de 2020   

Per indicació del Departament d’Educació, es recomana consultar l’
preinscripció dels centres de Catalunya a la pàgina web:  

http://mapaescolar.gencat.cat/  

Podeu fer la cerca, introduint el codi del nostre centre: 08063837

CENTRES D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA ADSCRITS  

08015193 Escola Sant Marc (Calldetenes) 

08026786 Escola Bellpuig (Sant Julià de Vilatorta)  

08031290 Escola Les Roques (Vilanova de Sau) 

SOL·LICITUDS EN SUPORT INFORMÀTIC 

om a prevenció davant el coronavirus, es promou la preinscripció telemàtica
tràmit es podrà fer tot online. A la sol·licitud amb suport informàtic, s

mitjançant un ordinador, una tauleta tàctil o un te lèfon mòbil . 

accedir a l’aplicatiu en línia i aneu a l’apartat  “v

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estu dis/obligatoris/sollicitud/
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ALUMNAT CURS 2020 -2021 
08063837 

del 13 al 22 de maig de 2020  

Presentació de sol·licituds presencialment amb cita prèvia (per a casos 

Per indicació del Departament d’Educació, es recomana consultar l’oferta inicial de 

08063837 

promou la preinscripció telemàtica , i 
tràmit es podrà fer tot online. A la sol·licitud amb suport informàtic, s'hi pot accedir 

v Per internet ”: 

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estu dis/obligatoris/sollicitud/  
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Només es pot presentar una sol
s'hi poden indicar peticions d'admissió en diversos centres (10 com a màxim i per 
ordre de preferència).  

Consulteu, al final d’aquest document, les 
compte en tots els cas os (presentació en suport informàtic o presencialme nt)

Un cop s’hagi finalitzat el procés de sol·licitud per internet, 
resguard de la sol·licitud, juntament amb la docume ntació acreditativa 
escanejada o fotografiada
centre demanat en primera opció

a8063837@xtec.cat
Preinscripció

El centre respondrà al correu 
sol·licitant en tingui constància.

La documentació escanejada o fotografiada es recomana que estigui, 
preferiblement, en format PDF. En tot cas, s’ha d’enviar s
condicions de llegibilitat.  

 

SOL·LICITUDS PRESENCIALS

Aquelles famílies que no disposin dels mitjans per dur a terme el procediment 
telemàtic podran lliurar les seves sol·licituds de forma presencia
prèvia , del 19 al 22 de maig de 2020

Per a fer-ho, doncs, caldrà demanar cita prèvia al centre que les famílies hagin 
escollit en primera opció 
l’aplicatiu per reservar cita prèvia

 

1) Adreça de correu electrònic del centre 

• a8063837@xtec.cat
prèvia per a la preinscripció

 

2) Telèfon del centre i horari 

•  638 222 403 (horari d’atenció
11:00 a les 13:30 hores, els dies 13, 14, 15
a 11:00 el dia 22 de maig
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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 

Consulteu, al final d’aquest document, les Informacions pràctiques a tenir en 
os (presentació en suport informàtic o presencialme nt)

Un cop s’hagi finalitzat el procés de sol·licitud per internet, s’ha d’enviar 
resguard de la sol·licitud, juntament amb la docume ntació acreditativa 
escanejada o fotografiada , per correu electrònic a l’adreça electrònica oficial del 
centre demanat en primera opció:  

a8063837@xtec.cat (indicant, a l’assumpte, que es tracta de la 
reinscripció 2020-2021, Cognoms i nom alumne/a

El centre respondrà al correu justificant la recepció de la sol·licitud
sol·licitant en tingui constància. 

La documentació escanejada o fotografiada es recomana que estigui, 
preferiblement, en format PDF. En tot cas, s’ha d’enviar sempre amb bones 

PRESENCIALS (PER A CASOS EXCEPCIONALS

Aquelles famílies que no disposin dels mitjans per dur a terme el procediment 
iurar les seves sol·licituds de forma presencial, 

ig de 2020. 

, caldrà demanar cita prèvia al centre que les famílies hagin 
 per correu electrònic, trucant per telèfon 

l’aplicatiu per reservar cita prèvia. 

Adreça de correu electrònic del centre per demanar cita prèvia: 

a8063837@xtec.cat (indicant, a l’assumpte, que és per demanar 
preinscripció 2020-2021) 

Telèfon del centre i horari d’atenció per demanar la cita prèvia: 

(horari d’atenció només per demanar cita prèvia
hores, els dies 13, 14, 15, 18, 19, 20 i 21 de maig

0 el dia 22 de maig) 
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licitud de preinscripció per alumne o alumna però 
s'hi poden indicar peticions d'admissió en diversos centres (10 com a màxim i per 

Informacions pràctiques a tenir en 
os (presentació en suport informàtic o presencialme nt) . 

s’ha d’enviar el 
resguard de la sol·licitud, juntament amb la docume ntació acreditativa 

l’adreça electrònica oficial del 

indicant, a l’assumpte, que es tracta de la 
/a) 

justificant la recepció de la sol·licitud  per a què el 

La documentació escanejada o fotografiada es recomana que estigui, 
empre amb bones 

PER A CASOS EXCEPCIONALS ) 

Aquelles famílies que no disposin dels mitjans per dur a terme el procediment 
 només amb cita 

, caldrà demanar cita prèvia al centre que les famílies hagin 
trucant per telèfon o entrant a 

ant, a l’assumpte, que és per demanar Cita 

només per demanar cita prèvia : de les 
de maig; i de 9:00 
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3) Enllaç per entrar a l’aplicatiu per reservar cita prèvia

• Copieu la següent adreça i enganxeu

https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex /f?p=CITA_PREVIA:4::::4:P4_TI
PUS_CALENDARI,P4_DOMINI:01_Oblig,08063837

 

 
En cas de presentar la sol·licitud presencialment, s’haurà d’omplir 
preinscripció. La podeu descarregar, en format

 
http://ensenyament.gencat.cat/web/shared/OVT/Depart aments/ENS/TramitOVT/preinscripcio/obligatoris/A42. pdf

 
 
 

Preinscripció presencial amb seguretat

• No es podrà presentar la sol·licitud sense cita prèvia, per

de persones 

• Al centre, hi ha d’anar el menor nombre possible de persones a fer les gestions 

(preferiblement, una sola per

• Els sol·licitants han de portar la documentació per a poder

ser, portar la sol·licitud emplenada des de casa. 

bolígraf 

• Es recomana portar mascareta i guants

• No poden acudir al centre

confinament, o que presentin símptomes. En aquest cas, poden autoritzar per escrit a una 

altra persona a portar la sol·licitud i la documentació

 

 

INFORMACIONS PRÀCTIQUES A TENIR EN
(PRESENTACIÓ EN SUPORT INFORMÀTIC O PRESENCIALMENT)

1) Per fer la sol·licitud, els sol·licitants hauran de tenir a mà l’
l’alumne/a del Registre d’alumnes (RALC)
exemple, als informes de qualificacions (

En cas de no conèixer aquest número, us l’ha
alumnes estan escolaritzats durant el curs 2019
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Enllaç per entrar a l’aplicatiu per reservar cita prèvia per internet: 

Copieu la següent adreça i enganxeu-la a la barra del cercador d’

 

https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex /f?p=CITA_PREVIA:4::::4:P4_TI
PUS_CALENDARI,P4_DOMINI:01_Oblig,08063837

la sol·licitud presencialment, s’haurà d’omplir 
a podeu descarregar, en format PDF, clicant aquí: 

http://ensenyament.gencat.cat/web/shared/OVT/Depart aments/ENS/TramitOVT/preinscripcio/obligatoris/A42. pdf

Preinscripció presencial amb seguretat  

No es podrà presentar la sol·licitud sense cita prèvia, per evitar la concentració innecessària 

hi ha d’anar el menor nombre possible de persones a fer les gestions 

(preferiblement, una sola persona) 

han de portar la documentació per a poder-la escanejar o fotocopiar i, si pot 

la sol·licitud emplenada des de casa. Es recomana també que portin el seu propi 

portar mascareta i guants 

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 

a sol·licitud i la documentació 

INFORMACIONS PRÀCTIQUES A TENIR EN  COMPTE EN TOTS ELS CASOS 
(PRESENTACIÓ EN SUPORT INFORMÀTIC O PRESENCIALMENT)

Per fer la sol·licitud, els sol·licitants hauran de tenir a mà l’
l’alumne/a del Registre d’alumnes (RALC) . Aquest número el trobareu, per 

informes de qualificacions (Identificador de l'alumne/a). 

En cas de no conèixer aquest número, us l’haurà de facilitar el centre on els 
alumnes estan escolaritzats durant el curs 2019-2020. 
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la a la barra del cercador d’Internet:  

https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex /f?p=CITA_PREVIA:4::::4:P4_TI
PUS_CALENDARI,P4_DOMINI:01_Oblig,08063837  

la sol·licitud presencialment, s’haurà d’omplir la Sol·licitud de 

http://ensenyament.gencat.cat/web/shared/OVT/Depart aments/ENS/TramitOVT/preinscripcio/obligatoris/A42. pdf  

evitar la concentració innecessària 

hi ha d’anar el menor nombre possible de persones a fer les gestions 

la escanejar o fotocopiar i, si pot 

que portin el seu propi 

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 

COMPTE EN TOTS ELS CASOS 
(PRESENTACIÓ EN SUPORT INFORMÀTIC O PRESENCIALMENT)  

Per fer la sol·licitud, els sol·licitants hauran de tenir a mà l’Identificador de 
. Aquest número el trobareu, per 

).  

de facilitar el centre on els 
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Aquest número també es pot consultar per internet, a la següent

https://accesvalidat.ensenyament.gencat.cat/pls/ape x/f?p=20190029072543618

Per fer-ho, cal autenticar-se

• idCAT Mòbil, que és la via més fàcil i ràpida;
• certificat digital (per exemple, T

 
 
 
2) El resguard de la sol·licitud s'ha d'enviar per correu electrònic, en tots els casos, 
acompanyat dels documents escanejats o fotografiats següents
 

• El llibre de família o altres documents relatius a la filiació
l’alumne i pàgina on consten els pares o tutors legals
està en situació d'acolliment, la resolució d'ac
Treball, Afers Socials i Famílies.

• El DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o, si 
el sol·licitant és estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o el 
passaport. Si es tracta d'est
d'origen. 

• El DNI de l'alumne o alumna major de 14 anys o si té DNI tot i ser menor de 
14 anys. 

• Les persones que, a la sol
criteris de prioritat (específic, ge
documentació escanejada o fotografiada, per les dues cares, que s'indica per 
a cada criteri. 
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també es pot consultar per internet, a la següent adreça electrònica:

https://accesvalidat.ensenyament.gencat.cat/pls/ape x/f?p=20190029072543618

se electrònicament per una de les vies següents:

idCAT Mòbil, que és la via més fàcil i ràpida; 
certificat digital (per exemple, T-CAT, DNIe o Cl@ve). 

El resguard de la sol·licitud s'ha d'enviar per correu electrònic, en tots els casos, 
documents escanejats o fotografiats següents

El llibre de família o altres documents relatius a la filiació (pàgina on consta 
l’alumne i pàgina on consten els pares o tutors legals). Si l'alumne o alumna 
està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies.  
El DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o, si 
el sol·licitant és estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o el 
passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país 

El DNI de l'alumne o alumna major de 14 anys o si té DNI tot i ser menor de 

Les persones que, a la sol·licitud, han al·legat 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, que s'indica per 
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adreça electrònica: 

https://accesvalidat.ensenyament.gencat.cat/pls/ape x/f?p=20190029072543618  

electrònicament per una de les vies següents: 

El resguard de la sol·licitud s'ha d'enviar per correu electrònic, en tots els casos, 
documents escanejats o fotografiats següents :  

pàgina on consta 
. Si l'alumne o alumna 

olliment del Departament de 

El DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o, si 
el sol·licitant és estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o el 

rangers comunitaris, document d'identitat del país 

El DNI de l'alumne o alumna major de 14 anys o si té DNI tot i ser menor de 

legat el compliment d'un o més 
neral o complementari) han d'enviar també la 

documentació escanejada o fotografiada, per les dues cares, que s'indica per 


