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INSTRUCCIONS  PREINSCRIPCIÓ  ESO   CURS  2020 – 21 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
A)  Sol·licituds de preinscripció 

 

      ① Del 13 al 22 de maig (de manera telemática). 

Seguiu l’enllaç: Full preinscripció online 

      ② Del 19 al 22 de maig (de manera presencial, amb cita prèvia telefònica). 
 

 

CITA PRÈVIA I CONDICIONS DE L’ATENCIÓ PRESENCIAL (IMPORTANT) 
 
 

- Només s’atendran les persones amb cita prèvia i que reuneixin les condicions 
especificades en aquest apartat. (*) 
 

- Millor demanar cita prèvia per telèfon encara que també es pot fer per mail. No 
deixar missatges al contestador. No es contestaran. 

 

- Atenció telefónica: 

 

 
 
 
 
 
  
 

(*) Condicions: 
a) Per fer els tràmits a l’Institut vindrà una sola persona. 
b) Si pot ser, portar la documentació identificativa i la sol·licitud impreses 

des de casa. 
c) Indispensable portar bolígraf. 
d) Indispensable portar mascareta i guants. 
e) Es pot autoritzar per escrit que la documentació i el procés de 

preinscripció el faci una altra persona (cas de pertànyer al grup 
d’especial vulnerabilitat, persona confinada o que presenti símptomes 
de malaltia).  

•  Dates preinscripció ESO:   Del 13 al 22 de maig de 2020 
 

Cal fer la sol·licitud i presentar-la junt amb la documentació identificativa. 
 

•  Dates matrícula ESO:  Del 13 al 17 de juliol de 2020 
 

Properament comunicarem la documentació a aportar. 

 

• Per concertar dia i hora:  

- Del dia 13 al 15 i del 18 al 22, exclusivament d’11:00 a 12:00, al      

número 681 226 339.  

• Per solucionar dubtes: 

- Del dia 19 al 22, de 10:00 a 13:00, al número 977 768432. 

 

http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/20483-obligatoris?category=&moda=1
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 B)  Presentació de la documentació identificativa   

A tothom li cal presentar: 

 Còpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l'alumne o alumna 
està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies. 
 

 Còpia del 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 d'origen. 

 

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

De forma extraordinària, les dades d'identificació o de filiació dels alumnes 
estrangers també es poden acreditar amb el document d'identitat, el llibre de família del 
país d'origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar. El director o 
directora del centre la valorarà i deixarà constància per escrit de la decisió adoptada.  

 Còpia del Resguard de Sol·licitud de preinscripció (fet de manera telemática o 
presencial). 

El formulari de sol·licitud s'ha de presentar, en tots els casos, acompanyat dels 
documents identificatius, que s’hauran de portar en mà, en cas de preinscripció 
presencial; enviar al mail del centre, en cas de preinscripció telemàtica o enviar-los per 
correu postal a l’adreça de l’Institut, si no es pot fer de cap més manera, sempre 
respectant els terminis. 

El termini de presentació de tota la documentació acaba el 25 de maig de 2020. 

C)  Criteris de prioritat 

Per a l'educació primària i l'ESO, tenen preferència els alumnes que procedeixen de centres 
i ensenyaments adscrits al centre sol·licitat. No cal presentar cap document acreditatiu. 

Altres criteris, consultar aquest enllaç: Criteris prioritat 

INFORMACIÓ  GENERAL  I  DEL  PROCÉS  DE  PREINSCRIPCIÓ: ESTUDIAR A CATALUNYA 

NOTA 

El Centre seguirà escrupulosament les instruccions d’organització, prevenció, desinfecció 

i neteja d’espais donades pel Departament d’Educació per tal de garantir al màxim la 

seguretat de tots. 

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/obligatoris/documentacio/
http://queestudiar.gencat.cat/ca

