
Per al segon cicle d’educació infantil, educació primària i educació secun-
dària obligatòria, s’estableixen els calendaris següents: 

Sol·licituds de preinscripció en supo� informàtic: del 13 al 22 de maig
Sol·licituds presencials amb cita prèvia: del 19 al 22 de maig 
Matrícula: del 13 al 17 de juliol 

En cas que sigui necessari modificar el calendari per causa de força major, 
les noves dates es faran públiques al web Estudiar a Catalunya.

La presentació de sol·licituds, de documentació i de reclamacions es farà 
de forma no presencial, utilitzant formularis telemàtics i correu electrònic. 

Per als casos extraordinaris en què la família no pugui dur a terme els 
tràmits de forma no presencial, s’ofereix la possibilitat de conce�ar cita 
prèvia al centre de la primera petició per tal que aquest pugui donar-li el 
supo� requerit. Per demanar cita, cal telefonar de 9 a 13.30 h.

Al centre ha de venir el menor nombre possible de persones a fer les 
gestions (preferiblement, una sola persona).

Cal po�ar la documentació per a poder-la escanejar o fotocopiar i, si pot 
ser, la sol·licitud emplenada des de casa. En el cas que es prevegi que caldrà 
emplenar la sol·licitud en paper, convé po�ar el propi bolígraf.

Cal po�ar mascareta i guants.

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, 
poden autoritzar per escrit a una altra persona a po�ar la sol·licitud i la 
documentació.

Per a més informació sobre el procés de preinscripció: 
h�p://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/

ESCOLA WEB ADREÇA ELECTRÒNICA TELÈFON

Lluís Piquer h�p://agora.xtec.cat/ceiplluispiquer a8022690@xtec.cat 93 562 16 03 

Pau Vila h�p://agora.xtec.cat/escola-municipal-pau-vila/ a8022720@xtec.cat 691 368 511

Pompeu Fabra h�p://agora.xtec.cat/ceip-pompeufabra-parets a8022707@xtec.cat 608 509 282 

Vila Parietes h�p://agora.xtec.cat/ceip-vila-parietes a8063916@xtec.cat 93 573 54 82 - 722 616 907

Institut La Sínia www.inslasinia.cat inslasinia@xtec.cat 93 562 48 71

Institut Torre de Malla www.instorredemalla.cat instorredemalla@xtec.cat 93 562 32 03

ACESCO www.acesco.cat secretaria@acesco.cat 93 562 16 24

NS Montserrat www.nsmontserrat.com col-nsmontserrat@xtec.cat  93 562 03 56
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