
Preinscripció INFANTIL-PRIMÀRIA-ESO 

PREINSCRIPCIÓ SEGON CICLE INFANTIL, 

PRIMÀRIA I ESO: 

1. Accés a la informació del nostre centre publicada a la Guia de Centres: 

https://www.edubcn.cat/ca/alumnat_i_familia/informacio_general_matriculacio/consulta_de_centres_educat

ius#/centre/08005771 

2. PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS DEL 13 AL 22 DE MAIG 

 Consulta de l’identificador de l’alumne o RALC (excepte alumnes que 

cursaran P3 el curs 2020/2021 i alumnes nouvinguts a Catalunya):  

http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/identificador-alumne?moda=1   

 Informació preinscripció per al Segon cicle d’Educació Infantil, 

Primària i Secundària 

Consulta criteris, documentació, barem etc: 

https://www.edubcn.cat/ca/alumnat_i_familia/informacio_general_matriculacio/preinscripcio 

S’ha d’enviar el resguard de preinscripció i els documents requerits en 

la normativa escanejats o fotografiats al correu de l’escola 

secretaria@sagratcoresclaves.com  (DNI, pare, mare, alumne, Llibre de 

Família, i altres documents si procedeix, segons la informació que 

trobareu a l’enllaç) 

 Sol·licitud Segon Cicle Infantil, Primària o ESO: 

o A partir del 13 de maig a:  

https://www.edubcn.cat/ca/alumnat_i_familia/informacio_general_matriculacio/preinscripcio#/5 

Si teniu cap problema o dubte en omplir la sol·licitud podeu enviar un e-mail 

amb el vostre telèfon a secretaria@sagratcoresclaves.com i us assessorarem. 

Recordem que s’ha d’enviar al correu de l’escola el resguard de sol·licitud que 

genera l’aplicatiu una vegada omplerta la sol·licitud, juntament amb la 

documentació requerida a secretaria@sagratcoresclaves.com . El tràmit de 

presentació de preinscripció finalitza amb el seu enviament.  La secretaria de 
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l’escola respondrà al vostre mail; aquest correu de resposta serà el 

comprovant de presentació. 

 Consulta dels resultats: 

o A la nostra web www.barcelona.esclavasscj.com trobareu els 

llistats que es vagin publicant segons el calendari de la 

preinscripció (llistes amb el barem, llistes d’assignació de 

plaça…). 

Tràmit de cita prèvia: 

Aquelles famílies que no puguin realitzar el tràmit de la preinscripció de forma 

telemàtica hauran de demanar una cita prèvia per tal de fer la preinscripció de 

manera presencial a l’escola (atenció presencial entre el 19 i el 22 de maig). 

Aconsellem portar la sol·licitud de preinscripció complimentada, juntament 

amb tota la documentació requerida.  Així mateix demanem que es vingui, en 

la mesura que sigui possible, amb un bolígraf, mascareta i guants. Només 

podrà accedir una persona a realitzar el tràmit, excepte en els casos 

excepcionalment establerts. 

L’horari d’atenció amb cita prèvia serà de 9 a 13,30 h de dimarts a divendres  

Demanar cita prèvia mitjançant mail secretaria@sagratcoresclaves.com  

Demanar cita prèvia per telèfon a l’escola: 932152522 
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