
Demanant cita prèvia al 932030154
de 9 a 14h o a esegui@thaubcn.iccic.edu

esegui@thaubcn.iccic.edu
932030154 (de 9 a 14 h)

Preinscripció telemàtica
del 13 al 22 de maig

Preinscripció presencial 
del 19 al 22 de maig 

Informació i atenció
a les famílies

Per la presentació de la sol·licitud de 
preinscripció telemàtica cal

•  Omplir la sol·licitud a partir del dia 13 de maig 
seguint aquest enllaç: 

•  Enviar el resguard de la sol·licitud feta 
telemàticament i la documentació acreditativa, al 
correu de l’escola a8003816@xtec.cat indicant en el 
tema el nom de l’alumne i el curs.

•  Rebreu un correu electrònic per confirmar-vos que 
hem rebut la documentació.

Per la presentació presencial 
de la sol·licitud de preinscripció 
(en el cas que no s’hagi pogut fer 
telemàticament)

•  Demanar cita prèvia trucant al 932030154  
de 9 a 14 h o escrivint a esegui@thaubcn.iccic.edu

•  Caldrà seguir el protocol d’accés al centre que 
l’escola té establert. L’enviarem també per correu 
electrònic una vegada es confirmi la cita.

•  Portar la sol·licitud omplerta, la documentació 
general i la documentació acreditativa.

Preinscripció escolar
del 13 al 22 de maig

Informacions generals sobre la preinscripció
Presentació de la sol·licitud

Clic aquí

Clic aquí



Documentació que cal adjuntar al 
correu electrònic que enviareu a 
l’escola, juntament amb el resguard 
de la sol·licitud que haureu fet 
telemàticament

Totes les famílies

•  Fotocòpia del DNI de pare, mare, tutor legal 
•  Fotocòpia del llibre de família (pàgina de l’alumne/a)
•  Targeta sanitària CatSalut (si la teniu)

Documentació acreditativa dels 
criteris de prioritat, que també caldrà 
adjuntar al correu electrònic si s’al·lega

Criteris generals
Proximitat

•  Atenció: si l’adreça del DNI no coincideix amb la 
que feu constar a la preinscripció, cal especificar-
ho en el correu electrònic que envieu amb la 
documentació i el resguard de la sol·licitud de 
preinscripció. L’adreça que feu constar es verificarà 
d’ofici sense necessitat d’aportar el volant de padró.

•  Quan per aquest criteri es consideri el domicili 
del lloc de treball, cal aportar còpia del contracte 
laboral o d’un certificat emès a aquest efecte per 
l’empresa. En el cas de treballadors en el règim 
d’autònoms, es té en compte el domicili acreditat 
a l’Agència Tributària i s’acredita amb una còpia del 
formulari de la declaració censal d’alta, modificació 
i baixa en el cens d’obligats tributaris (model 036 i 
037). 

Renda anual 

•  Acreditació de ser beneficiari o beneficiària de 
la prestació econòmica de la renda garantida de 
ciutadania.

Documentació a presentar

Discapacitat

(igual o superior al 33%) de l’alumne o alumna, el 
pare o mare, o el germà o germana

•  Certificat o la targeta acreditativa de la discapacitat 
de la persona que n’al·lega la condició emès pel 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 
o organismes competents d’altres comunitats 
autònomes. e la persona que n’al·lega la condició 
emès pel Departament de Treball, Afers Socials 
i Famílies o organismes competents d’altres 
comunitats autònomes. 

•  Si és el cas, el document acreditatiu de ser 
beneficiari d’una pensió d’incapacitat permanent 
de grau total o de gran invalidesa i els de les classes 
passives que tenen reconeguda una pensió de 
jubilació o de retir per incapacitat permanent per al 
servei o inutilitat.



Informació sobre com es farà l’atenció 
presencial

•  Al centre  ha de venir el menor nombre possible de 
persones a fer les gestions (preferiblement, una sola 
persona). 

•  Cal recordar que han de portar la documentació 
per a poder-la escanejar o fotocopiar i, si pot ser, 
la sol·licitud emplenada des de casa. En el cas que 
el centre prevegi que farà emplenar la sol·licitud 
en paper, convé recomanar que portin el seu propi 
bolígraf.

•  Recordar la recomanació de portar mascareta i 
guants.

•  No han d’acudir al centre les persones de 
grups d’especial vulnerabilitat o en període de 
confinament, o que presentin símptomes; en aquest 
cas, poden  autoritzar per escrit a una altra persona 
a portar la sol·licitud i la documentació.

•  Cal tenir present que amb l’obertura dels centres 
per al tràmit de preinscripció només està prevista la 
utilització dels espais imprescindibles per al treball 
administratiu. Per tant, no serà possible realitzar 
visites als centres.

Com es farà l’atenció presencial

Altres criteris de prioritat i 
documentació que cal aportar. 

Consulteu els webs del Departament 
d’Educació i del Consorci d’Educació 
de Barcelona

Criteris complementaris - L’alumne 
o alumna forma part d’una família 
nombrosa o monoparental

•  Documentació: fotocòpia del carnet de família 
nombrosa o monoparental vigent.

Clic aquí Clic aquí



Calendari

Presentació telemàtica de les
sol·licituds al web del Departament.
 
Si Thau BCN és la vostra primera
opció, haureu d'enviar-nos el resguard i
la documentació a:
a8003816@xtec.cat
 
 
 
 
 
 
 
 

DEL 2 AL 5 DE JUNY
Període de reclamacions

(En el cas que no s'hagi pogut fer telemàticament)

Presentació de sol·licituds de forma
presencial a l'escola amb cita prèvia.

Podeu concertar data i hora a:
esegui@thaubcn.iccic.edu

932030154 (de 9 a 14h)
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

P R E I N S C R I P C I Ó  2 0 - 2 1

CALENDARI

 
http://ves.cat/etV5 

DEL 13 AL 22 DE MAIG

9 DE JUNY
Publicació de les llistes baremades un
cop resoltes les reclamacions.
Sorteig

6 DE JULIOL
Publicació de l'oferta final de places

11 DE JUNY
Publicació de les llistes ordenades

definitives

7 DE JULIOL
Publicació de les llistes d'admesos i de

les llistes d'espera

DEL 13 AL 17 DE JULIOL 
Matrícula

 
DEL 19 AL 22 DE MAIG

29 DE MAIG
Publicació de les llistes amb la
baremació provisional

PODEU TROBAR INFORMACIÓ MÉS DETALLADA A:

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

https://www.iccic.edu/thau-barcelona

esegui@thaubcn.iccic.edu
 
932030154 (de 9 a 14h)

static.indalter.es/thauPassejada 360 pel parvulari de Thau
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