Preinscripció Escolar curs 2020-2021
Lliçà d’Amunt
Del 13 al 22 de maig s’obre el període de preinscripció escolar per als ensenyaments de primer i
segon cicle d’educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria.
D’acord amb el context actual per la covid-19, el Departament d’Educació de la Generalitat de
Catalunya ha habilitat una plataforma en línia per portar a terme el procés de Preinscripció Escolar per
al curs 2020-2021. Tot i que es recomana fer-ho telemàticament, també es podrà fer presencialment
per a aquelles famílies que no disposin d’ordinador o connexió a internet.

PREINSCRIPCIÓ TELEMÀTICA
Per tal de portar a terme la preinscripció de manera telemàtica, s’han de seguit els següents passos:
1. Entrar en la pàgina web del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i iniciar
el tràmit en línia: http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/.
2. Una vegada s’ha fet el tràmit, s'obté el resguard de la sol·licitud. Aquest resguard s'ha
d'enviar per correu electrònic al centre demanat en primera opció juntament amb
la documentació necessària escanejada o fotografiada. Cal especificar en l’assumpte del
correu electrònic la paraula Preinscripció seguida del nom de l'alumne.
3. Un cop revisada la documentació, el centre educatiu es posarà en contacte amb la persona
sol·licitant per confirmar la recepció de la sol·licitud.

PREINSCRIPCIÓ PRESENCIAL
De manera excepcional, per a les famílies que no puguin accedir als mitjans telemàtics, s’habiliten uns
dies de preinscripció presencial del 19 de maig i fins el 22 de maig. Per fer-ho, caldrà demanar cita
prèvia al centre que s’hagi escollit com a primera opció, trucant per telèfon o a través d’internet.
Mesures de seguretat que cal prendre:







Cal desplaçar-se al centre només amb dia i l’hora concertada.
Al centre ha d’anar-hi només una sola persona si és possible.
Cal portar tota la documentació impresa i la sol·licitud emplenada.
S'ha de portar el bolígraf de casa.
S'ha de portar mascareta i guants.
Si qui ha de fer la preinscripció són persones de grups d’especial vulnerabilitat o en període de
confinament, o bé tenen símptomes de covid-19, poden autoritzar per escrit a una altra
persona per portar la documentació a l’escola.

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR
El formulari de sol·licitud de preinscripció s'ha de presentar sempre acompanyat de la documentació
necessària, tant si es fa de manera telemàtica o presencial.








Resguard del tràmit (si s’ha fet telemàticament) o formulari de sol·licitud de preinscripció
emplenat (si es fa presencialment).
Còpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l'alumne o alumna està
en situació d'acolliment caldrà presentar 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.
Documentació acreditativa dels criteris de prioritat, si s’escau. Només persones que al·leguin
el compliment d’un o més criteris de prioritat (específic, general o complementari) han de
presentar aquesta la documentació.

CENTRES EDUCATIUS DE LLIÇÀ D’AMUNT
Escola Els Picots
Carrer Jaume I, 32-34
Tel. 93 841 56 05
a8074823@xtec.cat
agora.xtec.cat/esc-elspicots
Escola Miquel Martí i Pol
Carrer Can Roure, 2-10
Tel. 93 860 75 05
a8055907@xtec.cat
agora.xtec.cat/ceipmiquelmartipol
Escola Rosa Oriol i Anguera
Carrer Marina, 26
Tel. 93 843 57 25
a8060940@xtec.cat
agora.xtec.cat/escolarosaoriol/

Institut Lliçà d'Amunt
Avinguda dels Països Catalans
Tel. 93 841 66 25
Tel. 93 860 70 43
a8052955@xtec.cat
agora.xtec.cat/iesllica/
Institut Hipàtia d'Alexandria
Carrer Folch i Torres, 104 – 116
Tel. 93 841 62 16
Mòb. 717 705 982
a8065408@xtec.cat
agora.xtec.cat/insllicamunt2/

MÉS INFORMACIÓ
Per rebre informació actualitzada sobre el procés de preinscripció i matrícula escolar per al curs 202021 podeu adreçar-vos al web dels centres educatius o de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt:
www.llicamunt.cat.

