
 
 

 

 

 

1. Procediment de preinscripció a 1r d’ESO 

Enguany, les sol·licituds s’han de presentar de forma telemàtica i s’han d’enviar per 

correu electrònic al centre triat en primera opció, juntament amb una còpia de la 

documentació escanejada o fotografiada. 

1. Presentació sol·licitud 

2. Adreça de correu per enviar la documentació: iesvilanova@xtec.cat 

Cal tenir en compte que: 

 Omplir la sol·licitud amb totes les dades demanades i indicar per ordre de 

preferència els centres on es voldria escolaritzar a l’infant, fins un màxim de 10. 

 Una única sol·licitud per alumne, presentar una nova sol·licitud passat el període de 

preinscripció suposa perdre tots els punts obtinguts en la baremació. 

 Cal fer constar l'identificador de l’alumne del Registre d'alumnes (IDALU): 

consulteu aquí. 

 Cal emplenar el camp de l'adreça de correu electrònic per poder rebre el missatge 

amb el codi de la sol·licitud de preinscripció. Si no s'ha indicat cap adreça de correu 

es pot demanar el codi de la sol·licitud al centre demanat en primer lloc. 

 El codi de sol·licitud (i el número del DNI, NIE o passaport d’un dels tutors) són 

necessaris per consultar per Internet els resultats de la preinscripció (puntuació 

provisional, puntuació un cop resoltes les reclamacions, ordre definitiu i plaça 

assignada). 

Per més informació de la preinscripció: accés a Estudiar a Catalunya. 

 

Les famílies que tinguin dificultats per fer-ho o no tinguin els mitjans necessaris, poden 

presentar la sol·licitud presencialment al centre del 19 al 22 de maig. Cal demanar cita 

prèvia a la web del centre i tenir en compte les següents normes de seguretat donada la 

situació actual: 

 No es permetrà l'entrada a l'edifici a més d'una persona al mateix temps. 

 Caldrà complir les mesures d'higiene establertes per entrar a l'edifici. 

 No s'atendrà ningú sense cita prèvia. 

 Caldrà portar la sol·licitud emplenada des de casa. 

http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/20483_preinscripcio_escolar?moda=1
http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/identificador-alumne
http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/obligatoris/
http://ensenyament.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/ENS/TramitOVT/preinscripcio/obligatoris/A42.pdf


 
 

 

 

2. Documentació 

 

1. El model de sol·licitud que cal utilitzar és la sol·licitud amb suport informàtic. S'hi 

pot accedir mitjançant un ordinador, una tauleta tàctil o un telèfon mòbil. Una 

vegada enviades telemàticament les dades s'obté el resguard de la sol·licitud. 

Aquest resguard s'ha d’enviar per correu electrònic a la bústia electrònica 

oficial del centre demanat en primera opció. El centre ha de respondre per 

correu confirmant la recepció de la sol·licitud i la documentació, com a justificant 

de la formalització de la sol·licitud de preinscripció. 

 

2. Juntament amb el resguard de la sol·licitud de preinscripció cal enviar per 

coreu electrònic, en tots els casos, una còpia de la documentació escanejada o 

fotografiada següent: 

o El llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l'alumne o 

alumna està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment en família o 

institució, del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 

o El DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o 

guardadora 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. 

o El DNI de l'alumne o alumna major de 14 anys o si té DNI tot i ser menor 

de 14 anys. 

o Les persones que a la sol·licitud han al·legat el compliment d'un o més 

criteris de prioritat han de presentar la documentació escanejada o 

fotografiada que els acredita. 

 

Tota la documentació cal enviar-la a l'adreça de correu iesvilanova@xtec.cat indicant a 

l'assumpte el nom i cognom de l'alumne. 
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3. Calendari 

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 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. 

 

 

 

 

 


