Presentació de sol·lictud de preinscripció curs 2020-2021
La sol·licitud serà en suport informàtic i de forma telemàtica, s’elimina la necessitat de
presentar la sol·licitud i la documentació en paper al centre, i queda substituïda per
l’enviament del resguard de la sol·licitud i la documentació necessària, escanejada o
fotografiada, mitjançant un correu a la bústia electrònica oficial del centre demanat en
primera opció.
Dates:Es pot fer aquest enviament del 13 a 22 de maig.
El correu electrònicon heu d’enviar la documentació és: b7010037@xtec.cat
La pàgina web on podeu trobar el formulari en línia per emplenar la sol·licitud és:
http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/20483-obligatoris?category=
La documentació necessària per la preinscripció:
1. Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant.
2. Original i fotocòpia del DNI de l'alumne o alumna.
3. Original i fotocòpia del llibre de família.
4. Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual) de l'alumne o alumna.
5. Document d'empadronament o volant de convivència.
Per aquelles famílies que tinguin dificultat per realitzar-la, podeu enviar-nos un correu amb
les vostres dades personals (telèfon de contacte) i el centre es posarà en contacte per
ajudar-vos en aquest tràmit.
Podeu enviar la documentació escanejada o podeu enviar-la fotografiada.
El centre contestarà aquest correu justificant la recepció de la sol·licitud perquè el sol·licitant
en tingui constància.
En última instància es realitzaria presencialment,sempre seguint els següents requisits:
●

Venir el menor nombre possible de persones a fer les gestions (preferiblement
una sola persona).

●

Cal recordar que s'ha de portar la documentació per a poder-la escanejar o
fotocopiar i, si pot ser, la sol·licitud emplenada des de casa. Si la sol·licitud s'ha
d'omplir al centre cal portar bolígraf propi.

●

Recomanació de portar mascareta i guants.

●

No han d'acudir al centre les persones de grups d'especial vulnerabilitat o en
període de confinament o que presentin símptomes: en aquest cas, poden
autoritzarper escrit a una altra persona a portar la sol·licitud i la documentació.

Cal demanar cita prèvia per a realitzar la preinscripció de forma presencial enviant un correu
electrònic a l’adreça del centre b7010037@xtec.cat especificant el nom i cognoms de
l’alumnat.
Sobre la publicació de les llistes de barem, les llistes d’ assignacions i d’espera el
centre educatiu les publicarà a la seva web amb les dades personals dels
sol·licitants anonimitzades.
Aquesta publicació complementa la consulta individual de les dades que cada sol·licitant pot
fer des de la web de l’Estudiar a Catalunya
http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/obligatoris/index.html

Sobre les reclamacions a la llista de barem provisional
La presentació de reclamacions a les dades publicades en la llista de barem provisional es
farà, de manera general, mitjançant un correu electrònic al centre sol·licitat.
Excepcionalment, es podran presentar de forma presencial amb cita prèvia.
Les dates de matriculació
Seran del 13 a 17 de juliol.
Quan tinguem les instruccions concretes al respecte us les farem arribar i les publicarem a
la pàgina web del centre.

