
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 
ZER Alta Ribagorça 

 

Benvolguts famílies, 

Us comuniquem que el proper dimecres 13 de maig comença el període per la 

preinscripció a l’ensenyament de segon cicle d’educació infantil, educació primària i 

educació secundaria obligatòria en centres docents sufragats amb fons públics.  

El període de preinscripció anirà del 13 al 22 de maig. 

La sol·licituds es podrà fer de manera telemàtica a partir del 13 de maig. 

A causa de les actuals circumstancies extraordinàries per la Covid-19, es podrà fer de 

forma presencial només amb cita prèvia, entre el 19 i el 22 de maig. 

Aquí podeu consultar l’enllaç amb tota la informació: Departament d’Educació  

Per tal de poder fer la preinscripció del vostre fill/a de manera presencial, cal 

presentar al centre demanat en primer lloc la sol·licitud de preinscripció i l’original i 

una fotocòpia dels documents següents: 

1. Llibre de família (o un altre document relatiu a la filiació). Si l’alumne/a està en 
situació d’acolliment, la resolució del Departament de Benestar Social i Família. 

2. Document nacional d’identitat dels pares o tutors (en el cas de les 
persones estrangeres, la targeta de residència amb el NIE). Si es tracta 
d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen. 

3. Document nacional d’identitat de l’alumne si se’n té, encara que sigui menor 
de 14 anys. 

4. Targeta sanitària individual (TSI ). 

5. Les persones que a la sol·licitud han al·legat el compliment d'un o més criteris 
de prioritat han de presentar la documentació que els acredita. 

Per rebre una informació més personalitzada de tot el procés de preinscripció us 

demanem que ens feu un correu abans de realitzar la preinscripció a l’escola 

escollida. 

 

Escola Vidal i Abad (Vilaller): c5004981@xtec.cat 

Escola Vall de Boí (Barruera): c5008534@xtec.cat 

Escola Espluga de Serra: c5006549@xtec.cat 

 

Atentament, 

 

Consell de direcció 

ZER Alta Ribagorça 

http://ensenyament.gencat.cat/ca/inici/nota-premsa/?id=385690
https://drive.google.com/file/d/1NMMB4SmtOhCp9vWzVolWpF58wQmt8oq4/view?usp=sharing
http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/ensenyaments_obligatoris/documentacio_criteris/
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