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PREINSCRIPCIÓ EDUCACIÓ SECUNDÀRIA 
 
Benvolgudes famílies, 
 
Us adjuntem el full de sol·licitud  de preinscripció que heu d’emplenar i lliurar al institut de 
secundària durant el període del 29 de març al 9 d’abril de 2019. 
 
Des de la pàgina web de la Generalitat de Catalunya podeu accedir a tota la informació, normativa 

i documentació requerida: http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/  
També podeu omplir el full de sol·licitud des d’aquesta pàgina web i imprimir-lo, o bé fer la 
preinscripció via telemàtica (en aquest cas però, haureu de lliurar la documentació requerida en 
paper a la secretaria del centre de secundaria). 
 

Cal fer constar a la sol·licitud: Número identificador de l’alumne/a (RALC) 

Documentació que cal presentar: 

a) Documentació identificativa (millor consultar a la secretaria de l’Institut) 

- La sol·licitud de preinscripció 

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

- Original i fotocòpia del DNI o NIE de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor legal) 

- Original i fotocòpia del DNI o NIE de l’alumne/a si en té. 

 

b) Documentació acreditativa dels diferents criteris de baremació que només s’ha de 
presentar si s’al·leguen (millor consultar a la secretaria de l’Institut) 

-  Renda per càpita de la unitat familiar 

-  Proximitat del domicili de l’alumne o alumna o, si s’escau, proximitat del lloc de treball del 
pare, mare, tutor o tutora, o de l’alumne o alumna quan sigui major d’edat 

-  Discapacitat de l’alumne/a, pare, mare, tutor, tutora, o germans (igual o superior al 33%). 

-  Condició legal de família nombrosa o monoparental (criteri complementari). 

Per a qualsevol dubte us podeu adreçar a la secretaria de l’escola o visitar la página web de 
l’institut. 

CODIS de centre: 

43005340 Escola Santa Anna 

43007166 INS Domènech i Montaner: www.iesdimreus.cat  / Tel. 977 312 381 

43002570 INS Gaudí: http://agora.xtec.cat/iesgaudi/intranet/index.php  / Tel. 977 313 395 

 

Cordialment, 

 

La directora  

Castellvell del Camp, 19 de març de 2019 



 
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació  
43005340 Escola Santa Anna 
 

 

 
 

Camí de la Mineta, 1 43392 Castellvell del Camp Tel. 977 85 58 02  e3005340@xtec.cat 

 

 

Aprofitem per a recordar-vos de les Jornades de Portes Obertes de: 

 

Institut Domènech i Montaner:  28 de març a les 19h 

Institut Gaudí:    23 de març a les 11h 

 

 

CURS 2019-20 

 CALENDARI PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ 

 

• Publicació de l'oferta: 27 de març. 

• Preinscripció:   

o Presentació de sol·licituds: del 29 de març al 9 d’abril, ambdós inclosos. 

o Presentació de la documentació últim dia 10 d'abril. 

• Publicació de les llistes de sol·licituds amb la puntuació provisional: 26 d'abril. 

• Termini per presentar reclamacions: del 29 d'abril al 3 de maig. 

• Sorteig públic per determinar el desempat: 9 de maig. 

• Publicació de les llistes de sol·licituds amb la puntuació definitiva: 14 de maig 

• Publicació de l'oferta final: 11 de juny. 

• Publicació de les llistes d'alumnes admesos i llista d’espera: 12 de juny. 

• Matrícula:   

o Segon cicle d'educació infantil, educació primària i primer curs d'educació 
secundària obligatòria:  

del 20 al 26 de juny, ambdós inclosos. 

 


