
 

Preinscripció Curs 2020-2021: Indicacions 

 

Benvolgudes/benvolguts, 

 

Abans que res volem agrair-vos que hagueu triat el nostre model d’escola            

per confiar-nos participar en l’educació del vostre fill o la vostra filla.  

Moltes gràcies! 

 

En aquest document hi trobareu la informació sobre com cal fer el tràmit             

de preinscripció per al curs vinent, però heu de saber que mentre duri             

aquest procés, del 13 al 22 de maig, tindrem operatius entre les            

10:00 i les 13:00h. de dilluns a divendres els següents telèfons           

per resoldre qualsevol dubte que tingueu: 

● 937 532 958  

● 618 794 160  

Així com l’adreça electrònica: secretaria@lanovaimmaculada.cat     

on ens hi podeu escriure sempre que vulgueu i us respondrem el més             

aviat possible. 

 

Us facilitem, també, alguna informació que preveiem, en base al que           

s’ha demanat en cursos anteriors, que potser us pot ser necessària: 

● El nostre codi de centre és el 08026491. 

● L’etapa educativa/ensenyament pot ser INF (per 2n Cicle        

d’Educació Infantil: P3, P4 i P5 ) o PRI (pels cursos de 1r a 6è de                

Primària) 

● Si voleu triar La Immaculada heu de marcar NO si us demanen si             

voleu plaça d’ofici. Nova informació: sembla ser que no us ho           
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demanaran però si que us apareixerà, per defecte, marcada com a           

SI. Després de fer la consulta pertinent, però, ens han dit que no             

tindrà efecte. 

● També heu de marcar NO si us demanen si l’alumne/a prové d’un            

centre i ensenyament adscrits.  

● En el cas que sol·liciteu plaça per als cursos compresos entre P4            

i 6è (NO cal per P3) pot ser que us demanin l’IDALU (Identificador             

de l’alumne/a del registre d’alumnes RALC), que haureu de         

sol·licitar al centre on estigui cursant els estudis actualment el          

vostre fill o la vostra filla. 

 

1ª opció: Preinscripció telemàtica 

Degut a la situació que estem vivint, aquest curs es recomana que            

tothom que tingui possibilitats faci el tràmit telemàticament entre         

el 13 i el 22 de maig.  

Aquest enllaç us portarà a l’espai que s’ha generat des del Departament            

d'Educació per fer-ho: 

(Pot ser que el formulari no estigui disponible fins el primer dia de             

preinscripcions) 

 

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/  

 

Un cop complimentada la sol·licitud us facilitaran un resguard que          

haureu d’enviar al correu oficial de l’escola: a8026491@xtec.cat        

juntament amb els documents següents (poden ser escanejats o         

fotografiats de manera nítida i clara): 

 

● 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. 
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● 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/a en cas que en tingui. 

 

Us confirmarem amb un missatge de resposta que hem rebut          

correctament tota la documentació. 

 

2ª opció: Preinscripció presencial 

Aquelles famílies que no ho pugueu fer telemàticament podeu optar per           

fer la gestió de manera presencial entre el 19 i el 22 de maig              

seguint aquestes indicacions: 

● A partir del dia 13 de maig podeu sol·licitar cita prèvia a: 

○ secretaria@lanovaimmaculada.cat 

○ Als telèfons 937 532 958 / 618 794 160 entre 10:00 i            

13:00h. 

● Cal tenir en compte les següents mesures de seguretat quan          

es faci el tràmit al centre: 

○ Ha de venir el menor nombre possible de persones a fer les            

gestions (preferiblement una sola persona) 

○ Heu de portar la documentació per a poder-la escanejar o 

fotocopiar i, si pot ser, la sol·licitud emplenada des de casa.  

○ Si la voleu omplir al centre és millor que us porteu el vostre             

propi bolígraf. 

○ Heu de portar mascareta i guants. 

○ Tingueu en compte que no han d’acudir al centre les          

persones de grups d'especial vulnerabilitat o en període        

de confinament, o que presentin símptomes; en aquest cas,         

podeu autoritzar per escrit a una altra persona a portar          

la sol·licitud i la documentació. 
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La publicació de les llistes de barem i de les llistes d’assignacions i             

d’espera es farà a la pàgina web de l’escola         

(https://lanovaimmaculada.cat/) amb les dades personals dels      

sol·licitants anonimitzades. 

Aquesta publicació complementa la consulta individual de les dades que          

podreu fer des de la web de l’Estudiar a Catalunya. 

 

La presentació de reclamacions a les dades publicades en la llista de            

barem provisional es podrà fer mitjançant un correu electrònic a la bústia 

electrònica oficial del centre a8026491@xtec.cat i us enviarem un correu          

de resposta com a justificant de recepció de la reclamació. 

 

Finalment informar-vos que el període de matriculació serà del 13 a           

17 de juliol i es farà també amb cita prèvia. Quan tinguem les llistes              

definitives d’admesos i admeses ja us n’informarem amb més detall. 

En cas que sigui necessari modificar el calendari per causa de força            

major, les noves dates es faran públiques al web Estudiar a Catalunya i             

sereu degudament informades i informats. 

 

Per qualsevol dubte o aclariment restem a la vostra disposició a través            

dels canals de comunicació que ja us hem esmentat. 

 

Cordialment 

 

Alícia, Dimas i Núria                                Rosa M. i M. Pilar 

Equip Directiu                                         Equip d'Administració 
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