
 Generalitat de Catalunya 
  Departament d’Ensenyament 
  Institut Ernest Lluch i Martín (43009850)  
  
 

                            

PREINSCRIPCIÓ ESO 2020 – 2021  
 
 

Presentació sol·licituds : del 23 de març al 01 d’a bril de 2020  
 
 

** Horari recollida documentació: matins de 9 a 12:00 . Tarda de dimarts de 15:00 a 16:00 ** 
  
DOCUMENTACIÓ:  Per qualsevol dubte Tel. 977674340 o pàgina web  www.iernestlluch.cat   
 

1) Imprès o resguard de la sol·licitud de l’enviament telemàtic : 
 

Accedir a la web http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/ (a partir del 23 de 

març). seleccionar els estudis (ESO), omplir la sol·licitud (per internet) i presentar el 

resguard telemàtic juntament amb la següent documentació: 
 
2) Certificat del centre actual on consti el número de registre personal de l’alumne/a . 

3) Volant d’empadronament. (on consti totes les persones que hi viuen al domicili). 

4) Fotocòpia DNI, NIE o passaport dels pares/tutors. (tots dos junts en un sol full a la 

mateixa cara). 

5) Fotocòpia DNI, NIE o passaport de l’ alumne/a (un sol full, mateixa cara). 

6) Fotocòpia Llibre de Família (full on surten els pares i full del fill). 

7) Fotocòpia Targeta Sanitària. 

8) Fotocòpia vacunes al dia. 

9) 1 foto carnet recent amb nom i cognoms al darrera.  

10) Alumnes que provenen de centres adscrits: Escola Pompeu Fabra, Solcunit i Cossetans: 

Resguard d’haver ingressat 40 € al compte de l’institut en concepte de material  

 

 

Particularitats (Només en el cas que s’al·legui alg una d’aquestes circumstancies): 

- Fotocòpia carnet família nombrosa o monoparental / discapacitat / renda mínima inserció. 

- En famílies de pares divorciats/separats, fotocòpia de la sentència. 

- Si s'al·lega que el germà/na està escolaritzat en un altre centre públic amb el qual hi ha una relació 

d'adscripció cal presentar un certificat del centre on està escolaritzat. 
 

Es imprescindible portar tota la documentació neces sària, juntament amb l’imprès o  

el resguard de la sol·licitud telemàtica per tal de  fer la preinscripció i matriculació. 

 
JORNADA DE PORTES OBERTES: 

DIMARTS 10 DE MARÇ DE 17:30 A 19:00h.  
 



 Generalitat de Catalunya 
  Departament d’Ensenyament 
  Institut Ernest Lluch i Martín (43009850)  
   

27 febrer de 2020 

 
 
 
Aquest calendari és una publicació de la Generalitat. Qualsevol modificació ho podeu consultar 
a la web GENCAT.  

 

Calendari preinscripció 2020-21 ESO 

Presentació de sol·licituds i documentació 
 
Del 23 de març al 01 d’abril 
 

Reclamacions al barem provisional 
 
A determinar. Consultar web Gencat.  
 

Publicació llistes d’admesos 
 
A determinar. Consultar web Gencat.  
 

Període de matriculació (1r. ESO) 

 
Els alumnes admesos, que vinguin d’escoles de 
Cunit, els matricula el centre automàticament al 
fer la preinscripció. Les famílies no han de tornar 
a fer cap tràmit. 
 
Els alumnes admeso s d’altres poblacions o 
empadronats a Cunit però de centres de fora 
de la població  han de matricular a secretaria del 
16 al 22 de juny. 
 

Període de matriculació (2n, 3r, i 4t. ESO) 
 
del 29 de juny al 03 de juliol  
 

 
 

MATRÍCULA  
 

Alumnes admesos de poblacions diferents a Cunit i empadronats a Cunit que provenen de 
centres de fora de la població: 
 
Del 16 al 22 de juny:  1r. ESO 
 
Del 29 de juny al 03 de juliol:  2n, 3r, 4t ESO 
 
Horari: matins de 9 a 11:30. 
 

1. Resguard d’haver ingressat 40 € al compte de l’institut en concepte de material. 

2. Qualificacions finals del curs actual. Si en aquesta data no es disposa del butlletí la 

matriculació quedarà pendent fins que ens lliureu aquest document. (màxim 3 de juliol). 

 


