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PREINSCRIPCIÓ 2020-2021 

 

En el context social actual, degut a l’emergència sanitària ocasionada per la COVID-19, cal 

reduir al màxim els tràmits presencials, substituint-los per actuacions telemàtiques sempre 

que sigui possible. Per aquest motiu i per tal de reduir la presència de les famílies en els 

centres educatius, es promou l’ús de la preinscripció telemàtica. De manera excepcional, per 

als casos en què els sol·licitants no puguin fer la presentació telemàtica, es pot demanar cita 

prèvia al centre al telèfon 977 837 283 del 13 al 18 de maig de 10 a 12 del matí i de 3 a 5 de 

la tarda. La finalitat de la cita prèvia és gestionar els períodes d’atenció al públic i evitar cues 

i aglomeracions. 

 

PREINSCRIPCIÓ TELEMÀTICA  

del 13 al 22 de maig a la pàgina web Estudiar a Catalunya  

http://queestudiar.gencat.cat/ca/index.html  

 

PREINSCRIPCIÓ PRESENCIAL 

del 19 al 22 de maig de 10 a 1 amb cita prèvia (977 837 283) 

 

 

Per a la preinscripció presencial cal seguir les indicacions de les autoritats sanitàries, per 

garantir la salut de les persones:  

 Al centre ha de venir el menor nombre possible de persones a fer les gestions 

(preferiblement, una sola persona). 

 Cal portar la documentació per a poder-la escanejar o fotocopiar i, si pot ser, la sol·licitud 

emplenada des de casa (es recomana que cadascú es porti el seu propi bolígraf). 

 Es recomana 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 autoritzar per escrit a una 

altra persona a portar la sol·licitud i la documentació.  
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DOCUMENTACIÓ IDENTIFICATIVA 

 

 Imprès de sol·licitud de la preinscripció 2020-21 

 Original i còpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. 

 Original i 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. 

 Volant de convivència de l’alumne. 

 Original i còpia de la TIS ( targeta d’identificació sanitària) de l’alumne. 

 Original i còpia del carnet de salut de l’alumne on figurin les vacunes rebudes. 

 6 fotografies alumnes d’Ed. Infantil i 2 alumnes d’Ed. Primària. 

 

 

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA (Barem) 

 Renda mínima d’inserció 

 Carnet i fotocòpia de discapacitat de l’alumne, pare, mare i/o germans. 

 Carnet i fotocòpia  carnet família nombrosa o monoparental. 

 Certificat mèdic malaltia crònica ( digestiu, endocrí o metabòlic). 

 


