
                  

 

 
 
Benvolgudes famílies 
 
Us informem que les dates per a realitzar la preinscripció són:  
La preinscripció escolar per l'educació infantil, primària i ESO serà 
entre el 13 i el 22 de maig.  
Es podrà fer de manera telemàtica. Ateses les actuals circumstàncies 
extraordinàries per la covid-19, es podrà fer de forma presencial només 
amb cita prèvia, entre el 19 i el 22 de maig de 9 a 13,30 h.  
Podeu sol·liciar cita prèvia al número de telèfon 682 00 05 47 o al correu 
a8003014@xtec.cat 
 
Així, com a prevenció davant el coronavirus, es promou la preinscripció 
telemàtica, i el tràmit es podrà fer tot online, a través del portal 

 preinscripcio.gencat.cat. 
 
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 Jesús Maria Claudina Thévenet 
a8003014@xtec.cat 
 
Calendari de 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 posteriors 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 
• 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 
  
La llista d'alumnes matriculats al centre procedents del procés de 
preinscripció i admissió es publica el 30 de setembre de 2020. 
 
Sol·licitud de preinscripció 
http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-
temes/20483_preinscripcio_escolar?moda=1 
 
Documentació I criteris de prioritat 
http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/obligatoris/documentaci
o/ 
 
Consulta de resultats 
http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/obligatoris/consulta-
resultats/ 
 
Matrícula 
http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/obligatoris/matricula/ 
 
 
Atentament 
 
Direcció 
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