
 
 
 
 

 
Benvolgudes famílies, 
 
A partir del 13 de maig i fins al 22 del mateix mes es podrà dur a terme la 
preinscripció escolar per als ensenyaments de primer i segon cicle d’educació 
infantil, educació primària i educació secundària obligatòria.  
 
A causa de les circumstàncies extraordinàries per la covid-19 es promou la 
preinscripció telemàtica, i el tràmit es podrà fer tot online. S’elimina la necessitat 
de presentar la sol·licitud i la documentació en paper al centre i aleshores es pot 
enviar la documentació necessària -escanejada o fotografiada- mitjançant un 
correu a aquesta mateixa bústia electrònica secretaria@escolateide.cat, sempre 
que siguem el centre demanat en primera opció. 
 

1. Adjuntem sol·licitud en pdf editable: s´han de complimentar amb les dades 
personals i si no disposeu de signatura digital, es pot imprimir i signar 
abans de tornar a enviar per mail. 

2. Adjuntem pdf amb tota la documentació que necessitem per formalitzar la 
preinscripció.  

3. Podem donar suport telefònic a totes les famílies que ho necessitin si 
tenen dubtes per omplir la sol·licitud. 

 
Aquelles famílies que no disposin dels mitjans per dur a terme el procediment 
telemàtic, i amb l’objectiu de garantir l’equitat, es preveu que disposin d’uns dies 
per poder lliurar les seves sol·licituds de forma presencial. Així, la preinscripció 
presencial estarà disponible a partir del 19 de maig i fins al 22 de maig inclòs. En 
aquest cas ens envieu un correu i us explicarem com es farà  el procediment  
amb cita prèvia i els protocols a seguir. 
 
Per més informació us oferim l'enllaç a la nota de premsa publicada  pel govern 
de Catalunya: https://govern.cat/salapremsa/notes-
premsa/385054/preinscripcio-escolar-leducacio-infantil-primaria-eso-sera-13-
22-maig 
 
Per a qualsevol dubte restem a la vostra disposició a través d'aquest correu 
electrònic i del telèfon habilitat en aquest temps de confinament: 636 906 721 
 
Moltes gràcies per la vostra col·laboració! 
 
Escola Teide 
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