
PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA ESO / CURS 2020-21 
  
❏ CALENDARI 

PREINSCRIPCIÓ: Del 13 al 22 de maig. 
MATRÍCULA: Del 13 al 17 de juliol. 
CALENDARI PROVISIONAL 
 

❏ DADES DE CONTACTE EN PERÍODE DE PREINSCRIPCIÓ  
Adreça de correu electrònic: a8013226@xtec.cat  
Telèfon: 932002755 (Operatiu a partir del 13 de maig)  
 

❏ HORARI D’ATENCIÓ PRESENCIAL  
Ateses les actuals circumstàncies extraordinàries per la covid-19, la preinscripció es podrà            
fer de forma presencial només amb cita prèvia, entre el 19 i el 22 de maig. Només hauran                  
de fer la preinscripció de manera presencial les famílies que no puguin fer-la de manera               
telemàtica.  
Horari d’atenció presencial: 19, 20, 21 i 22 de maig de 9 a 13:30 hores. 
 

❏ SOL·LICITUD CITA PRÈVIA  
Telefònicament  de 9 a 13:30h. a partir del 13 de maig. 
 
 

 ❏ PROCEDIMENT DE PREINSCRIPCIÓ  
Educació infantil, primària i secundària obligatòria (3-16) Preinscripció 2020-2021 
 
 

❏ COM ES FARÀ L’ATENCIÓ PRESENCIAL  
❏ 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.  
❏ Cal portar el seu propi bolígraf.  
❏ Es recomana 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.  

 

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/obligatoris/calendari/
https://www.edubcn.cat/ca/alumnat_i_familia/informacio_general_matriculacio/preinscripcio#/5


❏ MESURES ADDICIONALS PER DONAR SUPORT A LES FAMÍLIES  
Oficines de suport a la preinscripció:  

S’han habilitat set punts d’atenció ciutadana adreçats prioritàriament a les famílies que no             
disposin de mitjans telemàtics, de connexió a Internet o tinguin altres impediments. Un equip              
de professionals ajudarà a les famílies a fer el procediment telemàtic de la preinscripció.  

Aquest servei només funcionarà amb cita prèvia trucant al telèfon: 935511000.  

Horari d’atenció telefònica: De 9.00 h a 13.30 h.  

A continuació us facilitem les adreces dels punts d’atenció ciutadana disponibles:  

❏ Ciutat Vella: - OME / Serveis Educatius de Ciutat Vella: Placeta del Pi, 2  
❏ Eixample: - Oficina d’atenció Consorci: C/ Roger de Llúria,1-3  
❏ Sants-Montjuïc - Casa del Mig – Punt d’informació juvenil: C/ Muntadas, 5  
❏ Gràcia-Horta - Serveis educatius de Gràcia: C/ Mare de Déu de la Salut, 87  
❏ Nou Barris - Oficina d’atenció ciutadana Zona Nord: C/ Costabona,3-5 - Seu del             

districte: Pl. Major de Nou Barris, 1  
❏ Sant Andreu - OME / Serveis Educatius Sant Andreu: C/ Sant Adrià, 20 (Recinte de               

Can Fabra)  
❏ Sant Martí - Institut Rambla Prim: C/ Cristòbal de Moura, 223  

Servei d’assistència telefònica:  
Les famílies podran trucar al Consorci per disposar de suport telefònic en el cas de dubtes,                
problemes o dificultats en el moment de fer la tramitació telemàtica de la preinscripció.  

Telèfon: 935511000.  

Horari d’atenció telefònica: De 9.00 h a 13.30 h.  

❏ INFORMACIÓ D’INTERÈS  
Us facilitem dos enllaços on trobareu informació actualitzada del Consorci referent al procés             
de preinscripció i matrícula:  
Actualització de la informació pel coronavirus  
Nota de premsa. Departament d'Educació  
 
Normativa preinscripció i matrícula curs 2020 2021  
Normativa 

https://www.edubcn.cat/ca/alumnat_i_familia/informacio_general_matriculacio/actualitzcio_informacio_coronavirus
http://ensenyament.gencat.cat/ca/inici/nota-premsa/?id=385690
https://www.edubcn.cat/ca/alumnat_i_familia/informacio_general_matriculacio/normativa

