
 

            

 

           

            

 

             

   

 

PREINSCRIPCIÓ i MATRICULACIÓ A ESO CURS 2020-2021 

 

Aquest any les situacions excepcionals que estem vivint han fet que la preinscripció als estudis 

d’ESO hagi canviat i es pugui fer de 2 formes diferents, prioritzant sempre, però, la telemàtica: 

 

a) Del 13 al 22 de maig (ambdós inclosos) per internet omplint el formulari que facilita el 

Departament d’Ensenyament, en l’enllaç que us adjuntem a continuació, i disponible a partir 

del dimecres 13 de maig. 

Per fer la preinscripció seguiu els següents passos: 

 

 Aneu al següent enllaç: 

http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/20483-obligatoris?moda=1 

 

En aquesta pàgina  desplaceu-vos avall, aneu a la pestanya “per Internet “ desplegueu-la  i 

cliqueu  “ves-hi” 

- Per omplir la preinscripció us caldrà tenir a mà el IDALU  ( és el número d’identificació escolar de 

l’alumne que us ha de facilitar el centre escolar en el qual està matriculat) 

- També necessitareu el codi de centre de l’EDN que és el 08022276. 

- També heu d’indicar un correu electrònic on us enviarem l’acús de rebuda de la documentació de 

preinscripció. 

En acabar el procés se us generarà un resguard de la preinscripció que ens haureu d’enviar a 

l’EDN, a  l’adreça preinscripcions@edn.cat. 

 

Juntament amb aquest resguard hi heu d’adjuntar la informació que ara us detallem, i que pot ser 

fotografiada o escanejada: 

 DNI de l’alumne. 

 DNI  del pare, mare o tutor legal de l’alumne. 

 Pàgina del llibre de família on apareix l’alumne 

 En cas d’al·legar criteris de prioritat (família nombrosa o monoparental, discapacitat 

d’algun membre de la família...), cal adjuntar la documentació que ho acredita. 

 

a) Excepcionalment s’atendran peticions presencials a l’escola, amb petició de cita prèvia*  

els dies 19 al 22 de maig ( ambdós inclosos). La cita prèvia s’ha de demanar en el següent 

formulari: https://forms.gle/zKSFGXHTb27BTqN67 

 

 

  

 

Per qualsevol dubte o aclariment si us plau poseu-vos en contacte amb nosaltres a l’adreça: 

preinscripcions@edn.cat 
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