
 

 

Període de preinscripció: 13 al 22

Per a qualsevol dubte sobre el tràmit
 INFANTIL i PRIMÀRIA

malcuten@liceupolitecnic.com
 SECUNDÀRIA

administracio@liceupolitecnic.com
 

 

Sol·licitud en suport informàtic;

1. Accedir al següent enllaç
http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/obligatoris/
La sol·licitud només es considera presentada quan, després
s’executa l’opció “enviament” que trobareu a l’última pantalla.
 

2. Un cop enviades les dades, obtenir el resguard de la sol·licitud.
 

3. Enviar el resguard de la sol·licitud
fotografiada, clarament visible i llegible) al següent

malcuten@liceupolitecnic.com
administraci

Important: perquè el trà
acreditativa al centre demanat en primer lloc.
 

4. El centre respondrà al correu justificant la recepció de la sol·licitud per a què el 
sol·licitant en tingui constància.

 

 

Sol·licitud presencial (Del 19 

De manera excepcional, per als casos en què
telemàtica. 
Demanar cita prèvia amb la finalitat de gestionar l’atenció al públic i 
 

1. Del dia 13 al 18 enviar correu
Indicant: Curs / Nom i telèfon de contacte.

malcuten@liceupolitecnic.com
administracio@liceupolitecnic.com
 

2. El personal administratiu del centre es posarà en contacte per tal de concertar el dia i 
l’hora. 
 

3. Descarregar i omplir el formulari de preinscripció.
http://ensenyament.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/ENS/TramitOVT/prei

nscripcio/obligatoris/A42.pdf

4. Lliurar el formulari junt
Important: 

-Convé portar el propi bolígraf.
-Recomanem portar mascareta i guants.
-Ha de venir preferiblement una sola persona.

 

 PREINSCRIPCIONS

WWW.LICEUPOLITECNIC.ES 
Camí de Ca n'Oriol s/n, 08191 – Rubí 

Avinguda Can Graells 35, 08173 – St. Cugat 
Telèfon 936990899 

13 al 22 de maig 

Per a qualsevol dubte sobre el tràmit, contacteu amb la secretaria del centre: 
INFANTIL i PRIMÀRIA 
malcuten@liceupolitecnic.com / 936 990 899 ext.2 (de 9h a 14h)

 
administracio@liceupolitecnic.com / 936 990 899 ext.1 (de 9h a 14h)

informàtic; 

enllaç per omplir el formulari. 
http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/obligatoris/ 

es considera presentada quan, després d’omplir el formulari, 
l’opció “enviament” que trobareu a l’última pantalla. 

enviades les dades, obtenir el resguard de la sol·licitud. 

Enviar el resguard de la sol·licitud junt amb la documentació necessària (escanejada o 
fotografiada, clarament visible i llegible) al següent correu: 

malcuten@liceupolitecnic.com (Infantil i Primària) 
administracio@liceupolitecnic.com (Secundària) 

: perquè el tràmit tingui efecte, cal enviar el resguard i la documentació 
acreditativa al centre demanat en primer lloc. 

El centre respondrà al correu justificant la recepció de la sol·licitud per a què el 
licitant en tingui constància. 

 al 22 de maig) 

De manera excepcional, per als casos en què els sol·licitants no puguin fer la presentación 

amb la finalitat de gestionar l’atenció al públic i evitar cues.

iar correu sol·licitant la cita. 
Curs / Nom i telèfon de contacte. 

malcuten@liceupolitecnic.com (Infantil i Primària) 
administracio@liceupolitecnic.com (Secundària) 

El personal administratiu del centre es posarà en contacte per tal de concertar el dia i 

rregar i omplir el formulari de preinscripció. 
http://ensenyament.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/ENS/TramitOVT/prei

nscripcio/obligatoris/A42.pdf 

junt amb la documentació acreditativa per poder fotocopiar

Convé portar el propi bolígraf. 
nem portar mascareta i guants. 

Ha de venir preferiblement una sola persona. 
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/ 936 990 899 ext.2 (de 9h a 14h) 

(de 9h a 14h) 

d’omplir el formulari, 

necessària (escanejada o 

efecte, cal enviar el resguard i la documentació 

El centre respondrà al correu justificant la recepció de la sol·licitud per a què el 

presentación 

evitar cues. 

El personal administratiu del centre es posarà en contacte per tal de concertar el dia i 

http://ensenyament.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/ENS/TramitOVT/prei

documentació acreditativa per poder fotocopiar-la.  



 

 

Cal tenir en compte que: 

 Cal omplir la sol·licitud 
 Cal fer constar l’identificador de l’alumne

Els nens que es preinscriuen a P3 o que són

en tenen. Per als alumnes

obligatòria que han de facilitar els centres on

 El camp de l’adreça de correu
amb el codi de la sol·licitud de preinscripció.
Amb el codi i el número de DNI que s’hagi
Internet els resultats de la preinscripció.

 

DOCUMENTS QUE CAL PRESENTAR JUNTAMENT AMB LA SOL·LICITUD:

a) Documentació identificativa:

�Original i fotocòpia del DNI de l’alumne/a en cas 

DNI tot i ésser menor de 14 anys.

�Original i fotocòpia del DNI 

residència en el cas de persones estrangeres.

�Original i fotocòpia de la targeta sanitàri

�Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si 

l’alumne/a està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de 

Benestar Social i Família.

b) Documentació acreditativa

al criteri o els criteris de prioritat al·legats a la sol·licitud de preinscripció).

 Criteris generals 

 Si hi ha germans matriculats al centre o el pare, mare, tutor legal hi treballa:

Per proximitat del domicili o del lloc de treball al centre sol·licitat en primer lloc
 (Encara que es doni més d’un supòsit, no es pot acumular més d’una puntuació pel criteri de proximitat)

o Domicili a l’àrea de proximitat del centre:

o Domicili al mateix municipi del centre:

(Quan el domicili habitual que s’al·lega no coincideix amb el DNI, certificat o volant 

municipal de convivència de l’alumne/a, on ha de constar que conviu amb la pe

sol·licitant). 

o Lloc de treball a l’àr

(Còpia del contracte laboral o certificat emès a aquest efecte per l’empresa)

 Si el pare, mare o tutor legal reben l’ajut de la renda mínima d’inserció:

(Acreditació de ser beneficiari o beneficiària de la 

 Per discapacitat igual o superior al 33% de l’alumne o d’un familiar de primer grau:

punts 

(Document acreditatiu

 

 Criteris complementaris  

 Pel fet de formar part d’una família nombrosa o monoparental:

(Carnet de familia nombrosa o monoparental vigent.)

 PREINSCRIPCIONS

WWW.LICEUPOLITECNIC.ES 
Camí de Ca n'Oriol s/n, 08191 – Rubí 

Avinguda Can Graells 35, 08173 – St. Cugat 
Telèfon 936990899 

amb totes les dades demanades. 
l’identificador de l’alumne del Registre d’alumnes (RALC/IDALU).

nens que es preinscriuen a P3 o que són nous en el sistema educatiu de Catalunya encara no 

alumnes matriculats des del curs 2015-2016 en centres educatius

obligatòria que han de facilitar els centres on estan escolaritzats. 

El camp de l’adreça de correu electrònic és obligatori omplir-lo per poder rebre el missatge
amb el codi de la sol·licitud de preinscripció. 

ro de DNI que s’hagi indicat a la sol·licitud es podran consultar per 
resultats de la preinscripció. 

DOCUMENTS QUE CAL PRESENTAR JUNTAMENT AMB LA SOL·LICITUD: 

a) Documentació identificativa: 

fotocòpia del DNI de l’alumne/a en cas que sigui major de 14 anys o tingui     

DNI tot i ésser menor de 14 anys. 

Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare i mare o tutors

residència en el cas de persones estrangeres. 

Original i fotocòpia de la targeta sanitària  de l’alumne/a. 

Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si 

l’alumne/a està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de 

Benestar Social i Família. 

b) Documentació acreditativa del criteri o els criteris de prioritat (s’ha de presentar només per 

al criteri o els criteris de prioritat al·legats a la sol·licitud de preinscripció). 

Si hi ha germans matriculats al centre o el pare, mare, tutor legal hi treballa:

Per proximitat del domicili o del lloc de treball al centre sol·licitat en primer lloc
Encara que es doni més d’un supòsit, no es pot acumular més d’una puntuació pel criteri de proximitat)

Domicili a l’àrea de proximitat del centre: 30 punts 

Domicili al mateix municipi del centre: 10 punts 

(Quan el domicili habitual que s’al·lega no coincideix amb el DNI, certificat o volant 

municipal de convivència de l’alumne/a, on ha de constar que conviu amb la pe

Lloc de treball a l’àrea de proximitat del centre: 20 punts 

(Còpia del contracte laboral o certificat emès a aquest efecte per l’empresa)

Si el pare, mare o tutor legal reben l’ajut de la renda mínima d’inserció:

Acreditació de ser beneficiari o beneficiària de la prestació económica)

Per discapacitat igual o superior al 33% de l’alumne o d’un familiar de primer grau:

acreditatiu corresponent) 

 

Pel fet de formar part d’una família nombrosa o monoparental: 15 punts

nombrosa o monoparental vigent.) 
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del Registre d’alumnes (RALC/IDALU). 
nous en el sistema educatiu de Catalunya encara no 

es educatius és una dada 

lo per poder rebre el missatge 

consultar per 

que sigui major de 14 anys o tingui     

pare i mare o tutors). Targeta de 

Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si 

l’alumne/a està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de 

del criteri o els criteris de prioritat (s’ha de presentar només per 

Si hi ha germans matriculats al centre o el pare, mare, tutor legal hi treballa: 40 punts. 

Per proximitat del domicili o del lloc de treball al centre sol·licitat en primer lloc: 
Encara que es doni més d’un supòsit, no es pot acumular més d’una puntuació pel criteri de proximitat) 

(Quan el domicili habitual que s’al·lega no coincideix amb el DNI, certificat o volant 

municipal de convivència de l’alumne/a, on ha de constar que conviu amb la persona 

(Còpia del contracte laboral o certificat emès a aquest efecte per l’empresa) 

Si el pare, mare o tutor legal reben l’ajut de la renda mínima d’inserció: 10 punts 

prestació económica) 

Per discapacitat igual o superior al 33% de l’alumne o d’un familiar de primer grau: 10 

15 punts. 


