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Barcelona, 11 de maig de 2020 

 

Benvolgudes famílies, 

 

Us informem de les dades i dates oficials de la preinscripció escolar del curs 2020-2021. 

El Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya farà la preinscripció des del 13 

al 22 de maig (ambdós inclosos). 

El calendari definitiu és el següent: 

• Preinscripció telemàtica del 13 al 22 de maig (opció que recomana el Departament 

d’Educació). 

• Preinscripció presencial amb cita prèvia del 19 al 22 de maig (ambdós inclosos). 

Podeu trobar la informació de calendari, procediment i accés al full de preinscripció tant 

telemàtica com en suport paper a l’adreça del Consorci d’Educació: 

https://www.edubcn.cat/ca/alumnat_i_familia/informacio_general_matriculacio/preinscripcio 

 

Com fer la preinscripció telemàticament? 

 Emplenar la sol·licitud telemàticament a l’enllaç: preinscripcio.gencat.cat (cal desar  

i guardar la còpia) signar i ENVIAR AL CENTRE escanejada o fotografiada.  

 Enviar la documentació escanejada o fotografiada a l’adreça de l’escola: 

Parvulari: parvularihorta@lasalle.cat 

Col·legi: secretarialasallehorta@lasalle.cat 

 Llibre de família (full del nen/a i pares) o altres documents relatius a la filiació.  

 DNI de la persona sol·licitant.  

 DNI de l’alumne/a (si en té). 

 Targeta Sanitària (TIS) 

 Altra documentació per justificar barem, si escau.  

 En cas que l’adreça del DNI del sol·licitant no coincideixi amb l’adreça que es fa 

constar a la preinscripció cal aportar el certificat de convivència i/o padró.  
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Com fer la preinscripció presencialment? 

Del 19 al 22 de maig podeu presentar la sol·licitud a la secretaria del parvulari  (Plaça Karl 

Marx s/n) o de l’escola (c/ Doctor Letamendi, 63 – entrada per la porta del carrer Hedilla) 

amb cita prèvia: 

1. Cal demanar cita prèvia trucant als telèfons: 93 427 70 07 - Parvulari i 93 427 15 00 - 

Col·legi  o als correus electrònics:  

Parvulari: parvularihorta@lasalle.cat 

Col·legi: secretarialasallehorta@lasalle.cat 

2. Les cites prèvies s’assignaran en les següents franges horàries: 

MATÍ: de 9.00 h. fins les 13.00 h. 

TARDA: de 16 h. fins les 18.30 h. 

RECOMANACIONS A TENIR EN COMPTE SI HEU DE FER LA PREINSCRIPCIÓ 

PRESENCIALMENT 

 Recomanem portar la sol·licitud emplenada i signada des de casa i la documentació 

fotocopiada: 

 Llibre de família (full del nen/a i pares) o altres documents relatius a la filiació. 

 DNI de la persona sol·licitant. 

 DNI de l’alumne/a (si en té). 

 Targeta Sanitària (TIS). 

 Altres documents. 

• Recomanem portar mascareta, guants i bolígraf.  

• Cal no sortir dels espais degudament senyalitzats. 

• Les sol·licituds s’han de fer preferiblement de forma individual. 

Per a qualsevol consulta, us podeu adreçar a nosaltres al telèfon 93 427 70 07 - Parvulari 

i al 93 427 15 00 - Col·legi o al correu electrònic: 

Parvulari: parvularihorta@lasalle.cat 

Col·legi : secretarialasallehorta@lasalle.cat 
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Us recordem que el nostre codi de centre per fer constar a la preinscripció és: 08009934. 

 

En el cas de la preinscripció per Primària o Secundària, també cal que feu constar al full 

de preinscripció el número identificador de l’alumne/a del Registre d’alumnes (RALC). 

Podeu demanar-lo al centre de procedència. 

 

Davant de qualsevol canvi us mantindrem informats.  

Us saludem cordialment i esperem retrobar-nos molt aviat! 

 

 
 
Marta Martínez Casanovas 
Directora 
La Salle Horta  
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