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PROCEDIMENT DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA 

CURS 2020 – 2021 
 

Benvolgudes famílies, 

A partir del 13 de maig i fins el 22 d’aquest mateix mes  es podrà fer la 

preinscripció escolar per als ensenyaments de primer i segon cicle d’educació 

infantil, educació primària i educació secundària obligatòria. 

 

Preinscripció telemàtica - Del 13 al 22 de maig de 2020 

Aquest any i com a prevenció, es promou i es recomana la preinscripció 

telemàtica . El tràmit es podrà fer tot online  a través del portal: 

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/obligatoris/. S’elimina la 

necessitat de presentar la sol·licitud i la documentació en paper al centre, i queda 

substituïda per utilitzar el formulari telemàtic i enviar la documentació necessària 

-escanejada o fotografiada- mitjançant un correu a la bústia electrònica oficial del 

centre demanat en primera opció. 

 

Preinscripció presencial – Del 19 al 22 de maig de 2020 

De manera excepcional, aquelles famílies que no disposin dels mitjans per dur a 

terme el procediment telemàtic, disposen d’uns dies per poder lliurar les seves 

sol·licituds de forma presencial. La preinscripció presencial estarà disponible del 

19 al 22 de maig (ambdós inclosos). Per a fer-ho, caldrà demanar cita prèvia al 

centre que les famílies hagin escollit en primera opció trucant per telèfon o a 

través d’Internet. 

La cita prèvia serà accessible des de la web de la ZER (www.zerelllierca.cat) a 

partir del dia 13 i des de la web del Departament d’Educació, durant les 24 h del 

dia. 
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PROCÉS PER REALITZAR LA PREINSCRIPCIÓ TELEMÀTICAMEN T  

(ONLINE - VIA INTERNET). Del 13 al 22 de maig.  
 

1. Mitjançant un ordinador, una tauleta digital o un mòbil connecteu-vos al 

següent enllaç:  

http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-

temes/20483_preinscripcio_escolar?moda=1 

2. Seleccionar la pestanya que diu “Per Internet” i “Sol·licitar”. 

3. Omplir la sol·lcitud.  

4. La sol·licitud només es considera presentada quan, després d'omplir tot el 

formulari, s'executa l'opció "enviament" des de l'última pantalla i s’obté el 

resguard de la sol·licitud  i aquest s’envia, juntament amb la documentació 

acreditativa  escanejada o fotografiada, per correu electrònic a l’adreça 

electrònica oficial del centre demanat en primera opció. 

Adreces electròniques oficials dels centres de la Z ER: 

• Escola Mont Cós de Montagut i Oix:  b7002247@xtec.cat 

• Escola Joan Roura i Parella de Tortellà:  b7003902@xtec.cat 

• Escola Montpalau d’Argelaguer:   b7005261@xtec.cat 

 

El centre respondrà al correu justificant la recepció de la sol·licitud per a què el 

sol·licitant en tingui constància. 

Quina documentació cal enviar al correu electrònic del centre? 

• Resguard de la sol·licitud que genera l’aplicació informàtica. 

• Documentació acreditativa escanejada o fotografiada: 

� DNI del pare i de la mare o dels tutors/es legals corresponents. 

� Llibre de família. 

• Documentació complementària que també us demanem (escanejada o 

fotografiada) per evitar que hagueu de venir durant el procés de matrícula del 

13 al 17 de juliol:  
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� 2 fotografies de l’alumne mida carnet (de la cara). 

� Targeta Sanitària Individual de l’alumne. 

� Historial de vacunes de l’alumne (llibre de vacunes) o certificat mèdic 

oficial on hi figurin les dosis de vacuna rebudes amb les dates 

corresponents. 

� Empadronament. 

 

*Tota aquesta darrera informació us la demanem per agilitzar els tràmits atès 

que els alumnes que estan presincrits amb plaça assignada a la ZER acaben 

entrant i sent matriculats. 

 

PROCÉS PER REALITZAR LA PREINSCRIPCIÓ PRESENCIALMEN T  

(DE MANERA EXCEPCIONAL). Del 19 al 22 de maig amb c ita prèvia.  
 

1. Trucar al centre entre el 13 i el 22 de maig (no esperar els últims dies).  

Telèfons oficials de contacte dels centres de la ZE R: 

• Escola Mont Cós de Montagut i Oix:  972 68 75 35 

• Escola Joan Roura i Parella de Tortellà:  972 68 71 15 

• Escola Montpalau d’Argelaguer:   972 28 70 59 

 

Horari d’atenció al públic per demanar cita prèvia 

De 09.00 a 13.30 h 

 

2. Se us convocarà entre el 19 i el 22 de maig  a l’escola, en una franja horària 

establerta entre les 09.00 h i les 13.30 h. 

3. Informació de com es farà l’atenció presencial: 

• Al centre heu de venir el menor nombre possible de persones a fer les 

gestions (preferiblement, una sola persona). 
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• Heu de portar tota la documentació per a poder-la escanejar o fotocopiar 

i, si pot ser, la sol·licitud emplenada des de casa (la trobareu a  la 

següent pàgina web:  

http://ensenyament.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/ENS/Tra

mitOVT/preinscripcio/obligatoris/A42.pdf) 

• Cal que porteu mascareta i guants. 

• No podeu assistir al centre les persones de grups d'especial vulnerabilitat 

o en període de confinament, o que presenteu símptomes; en aquest cas, 

podeu autoritzar per escrit a una altra persona a portar la sol·licitud i la 

documentació. 

• No serà possible realitzar cap visita als diferents espais del centre atès 

que el PROCICAT no ens ho permet.  

 

CALENDARI  

 

Preinscripció 

• Oferta inicial de places escolars: 8 de maig de 2020. 

• 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. 

• Presentació de documentació: fins al 25 de maig de 2020. 

  

Avís: Les dates proposades del mes de juny i poster iors són provisionals i 

poden variar en funció de l'evolució de la pandèmia . 

• Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 29 de maig de 2020 

• Presentació de reclamacions: del 2 al 5 de juny de 2020 

• Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 9 de 

juny de 2020 
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• Sorteig del número de desempat: 9 de juny de 2020, a les 11 h 

• Llista ordenada definitiva: 11 de juny de 2020 

• Ampliació de petició de centres per a les sol·licituds que no han obtingut cap 

assignació (assignació d'ofici): del del 26 al 29 de juny de 2020 

• Oferta final de places escolars: 6 de juliol de 2020 

• Llista d'alumnes admesos i llista d'espera: 7 de juliol de 2020 

Matrícula 

Alumnes preinscrits amb plaça assignada a segon cicle d'educació infantil, 

educació primària i ESO: del 13 al 17 de juliol de 2020 

 

Rebeu una salutació ben cordial.  

Antentament,  

El Consell de Direcció de la ZER 

 


