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PREINSCRIPCIÓ PRESENCIAL, AMB CITA PRÈVIA CONCERTADA 
 

• Al centre només hi pot anar una sola persona amb cita prèvia concertada 
 

• S’ha de portar la documentació emplenada des de casa, el formulari d’inscripció es pot 
descarregar de la nostra pàgina web. En el cas de no haver pogut realitzar les còpies es 
farà al centre.  Portar els originals. Cal portar el bolígraf de casa. 
 

• Recordar la recomanació de portar mascareta i guants 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Us marquem com a prioritària l’opció de preinscripció telemàtica per la seva rapidesa i seguretat. 
El fet de complimentar i enviar el document de preinscripció telemàtica ja esteu donats d’alta a 
l’aplicació de preinscripció. Aquest fet no suposa que ja s’estigui admès, caldrà esperar a les 
baremacions i comprovar-ho en el llistat provisional que sortirà el 29 de maig. 
 
PREINSCRIPCIÓ TELEMÀTICA: Seguir l’enllaç següent: 
http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/20483_preinscripcio_escolar?moda=1 
 
Una vegada complimentada i enviada la sol·licitud telemàtica, es generarà un resguard, és el que 
s’ha d’enviar al correu del centre junt amb la documentació següent: 

Documentació Telemàtica (Escaneja o fotografia) ENVIAR PER CORREU ELECTRÒNIC:  
c5006781@xtec.cat 

o Resguard de la sol·licitud de preinscripció telemàtica realitzada i enviada correctament. 
o Llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l'alumne/a està en situació d'acolliment, 

la resolució d'acolliment del Departament de Benestar Social i Família. 
o DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si la 

persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si 
es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen. 

o DNI de l’alumne o alumna en cas que sigui major de 14 anys o tingui DNI  tot i ésser menor de 14 
anys.  

o TSI (targeta sanitària individual) del nen o nena. Si no se'n disposa el Departament d'Ensenyament 
consultarà el codi CIP de la targeta sanitària individual al CatSalut. 

o Les famílies interessades en el projecte CLIL, enviar també el document complimentat i signat. 

Calendari de preinscripció  ESO   2020-2021 
 

**Presentació de sol·licituds telemàtiques** 13 al 22 de maig 
Presentació de sol·licituds amb cita prèvia 19 al 22 de maig 
Llistes amb el barem provisional 29 de maig 
Reclamacions 2 al 5 de juny 
Llista un cop resoltes les reclamacions 9 de juny 
Llista ordenada definitiva 11 de juny 
Publicació de les llistes d'admesos 7 de juliol 
Període de matriculació ESO 13 al 17 de juliol 
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Consulta de dades de baremació (puntuació):  

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

L’aportació per material, projectes i assegurança per alumne/curs: 
1r i 2n ESO: 60 € 
3r i 4t ESO 70 € 

QUOTA AMPA: 30 € família/curs 
Aquests imports es fan efectius en el moment de la matrícula. 


