
PREINSCRIPCIÓ 
PRESENCIAL

del 19 al 22 de maig de 2020 

Escola Trentapasses



PER SOL·LICITAR CITA PRÈVIA

➤ Pot fer-ho: 

Correu electrònic de l’escola: 
direccio@escolatrentapasses.cat 

Whatsapp: 938412709 

App cita prèvia

mailto:direccio@escolatrentapasses.cat
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=CITA_PREVIA:4::::4:P4_TIPUS_CALENDARI,P4_DOMINI:01_Oblig,08031460


DIES DE PREINSCRIPCIÓ PRESENCIAL

➤ L’Escola Trentapasses només 
realizarà la preinscripció 
presencials: 

20 de maig de 9 a 14h 

22 de maig de 9 a 14h



PREINSCRIPCIÓ PRESENCIAL
➤ Haurà de presentar-se el dia acordat 

no abans de 5 minuts abans de 
l’hora assignada per evitar 
aglomeracions. 

➤ Per la seva seguretat i la de tots els 
membres que estem treballant 
haureu de seguir les normes de 
seguretat i higiene del centre. 

➤ No atendrem a cap persona sense 
cita prèvia. 

➤ No realitzarem cap visita per les 
instal·lacions del centre. 

➤ Disposem de servei de fotocòpies 
per a la documentació acreditativa, 
sempre que aquesta sigui la original.



PREINSCRIPCIÓ PRESENCIAL
➤ Podeu descarregar la sol·licitud i 

portar-la omplerta. 

➤ Documentació que cal aportar: 
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. 
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. 
El DNI de l'alumne o alumna major de 14 anys o si té DNI 
tot i ser menor de 14 anys. 
De forma extraordinària, les dades d'identificació o de filiació 
dels alumnes estrangers també es poden acreditar amb el 
document d'identitat, el llibre de família del país d'origen o 
la documentació alternativa que la persona pugui aportar. El 
director o directora o la persona titular del centre la valorarà 
i deixarà constància per escrit de la decisió adoptada. 

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.

http://ensenyament.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/ENS/TramitOVT/preinscripcio/obligatoris/A42.pdf
http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/obligatoris/documentacio/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/obligatoris/documentacio/


PER A MÉS INFORMACIÓ

http://queestudiar.gencat.cat/ca/index.html
http://www.escolatrentapasses.cat

