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Us informem  de les instruccions que hem rebut del Departament d'Educació respecte a la gestió de 

la preinscripció i matrícula del curs 2020/21 per al segon cicle d'Educació Infantil, Primària i ESO. 

 

Degut a la emergència sanitària ocasionada per la COVID-19 des del Departament d'Educació s'ha 

modificat la norma reguladora i s'han establert canvis procedimentals al procés de preinscripció. Cal 

reduir al màxim els tràmits presencials, substituint-los per actuacions telemàtiques, i quan això no 

sigui possible, cal prendre mesures preventives necessàries seguint les indicacions de les autoritats 

sanitàries i el Pla parcial de desconfinament i obertura dels centres educatius per a la realització del 

procediment. 

 

CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ I MATRICULA 

 

Per al segon cicle d'Educació Infantil, Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria, 

s'estableix el calendari següent: 

 

Període de presentació de sol·licitud de preinscripció 

telemàtica: 

del 13 al 22 de maig 

Període de presentació de sol·licitud de preinscripció 

presencial: 

del 19 al 22 de maig 

(amb cita prèvia) 

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 (http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/) i al web de 

l'Escola (https://www.escolaazorin.com). 

 

 

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/
https://www.escolaazorin.com/
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SOBRE LA PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD 

 

▪ Es promou l'ús de la sol·licitud en suport informàtic. Un cop tramitada la sol·licitud 

haureu d'enviar el resguard i la documentació acreditativa adjunta por correu electrònic, escanejada 

o en foto) al centre escollit en primera opció. El centre contestarà aquest correu justificant la 

recepció. Rebuda la contestació del centre quedarà formalitzada la sol·licitud. 

▪ El període per enviar el resguard i la documentació finalitza un dia més tard que el període de 

presentació de sol·licituds ( per tant en principi serà el 23 de maig). 

▪ De manera excepcional, per als casos que no puguin fer la presentació telemàtica , demanaran cita 

prèvia al centre per correu electrònic (info@escolaazorin.com) o per telèfon (a partir del dia 13 de 

maig i en horari de 9 a 13.30h). 

▪ L'horari d'atenció presencial a l'Escola només serà del 19 de maig al 22 de maig, per tant les cites 

hauran de ser durant aquests dies. 

▪ L'oferta de places i les llistes de barem (anonimitzades) les podreu veure des del web Estudiar a 

Catalunya. També les publicarem al web de l'Escola. 

▪ Les reclamacions a la llista de barem provisional les podeu fer mitjançant el correu electrònic de 

l'Escola (info@escolaazorin.com). 

▪ Les matrícules al centre també es gestionaran a través de cites prèvies. 

 

Donat que no ens permeten fer les visites al centre recomanem fer seguiment de la web del centre i 

del web Estudiar a Catalunya. 

 

NORMES PER LA ENTREGA DE SOL·LICITUS PRESENCIALS 

 

▪ Cal fer les gestions una única persona. 

▪ Portar la sol·licitud emplenada des de casa i en tot cas bolígraf propi. 

▪ Portar la documentació a aportar . 

▪ Portar mascareta i guants. 

mailto:info@escolaazorin.com
mailto:info@escolaazorin.com
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▪ No acudir a l'Escola persones d'especial vulnerabilitat o en període de confinament o amb 

símptomes; en aquest cas podeu autoritzar per escrit a una altra persona a portar la sol·licitud. 

Per més informació RECORDEU:   

 

 Correu electrònic Escola: info@escolaazorin.com 

 Telèfon Escola: 93.331.99.97 

 Web Escola Azorín: http://www.escolaazorin.com 

 Web Departament per informació i tràmit de              

preinscripcions i matrícules 

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

 

Aprofitem per comunicar-vos que estem a l'espera que l'Ajuntament de l'Hospitalet publiqui el 

calendari  de preinscripció i matrícula pel primer cicle d'Educació Infantil (Llar d'Infants 0-3 anys). 

 

mailto:info@escolaazorin.com
http://www.escolaazorin.com/
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