Preinscripció 2021-2022
http://inspicasso.cat/

ESO – Educació Secundària Obligatòria
Les sol·licituds de preinscripció es faran de forma TELEMÀTICA,
des de qualsevol ordinador, tauleta o mòbil connectats a Internet.
DEL 17 AL 24 DE MARÇ
accedint al web:
https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/eso/inici/
(En aquest enllaç trobareu tota la informació necessària)
T’HO EXPLIQUEM EN AQUEST VÍDEO:

https://youtu.be/7Jz8gYBFCFM

Cal, però, establir mètodes d'autenticació que permetin comprovar la
identitat de les persones que fan els tràmits.
El pare o la mare que faci el tràmit s'ha d'autenticar electrònicament.

NO TENS CERTIFICAT DIGITAL?
FES-TE L’

https://idcatmobil.seu.cat/

Suport presencial
És molt possible que durant el procés de preinscripció tinguis dubtes i inquietuds. No et preocupis! Posem
al teu abast eines de suport presencial, telefònic i telemàtic per ajudar-te.
Pots dirigir-te (demanant cita prèvia) a:
-

Oficines municipals d'escolarització (OME) (tecleja oficines municipals d'escolarització en el camp
de cerca)
Oficines d'atenció ciutadana del Departament d'Educació i serveis territorials
Els diversos centres educatius

A Barcelona:
-

Oficines de suport a l'escolarització
Ciutat Vella (placeta del Pi, 2)
Eixample (carrer de Roger de Llúria, 1-3)
Gràcia-Horta (carrer de la Mare de Déu de la Salut, 87)
Nou Barris (carrer de Nil, 27 i carrer de Vallcivera, 14)
Sant Andreu (carrer de Sant Adrià, 20. Recinte de Can Fabra)
Sant Martí (carrer de Cristòbal de Moura, 223)
Sants-Montjuïc (carrer de Muntadas, 5)

-

Oficina d'atenció del Consorci d'Educació de Barcelona
Plaça d'Urquinaona, 6

Suport telefònic o per correu electrònic
Pots trucar o enviar un correu electrònic a:
-

012, el telèfon d'Atenció Ciutadana de la Generalitat de Catalunya.
Oficines d'Atenció Ciutadana del Departament d'Educació, i dels Serveis territorials.
Bústia de contacte de la Generalitat de Catalunya, on podeu sol·licitar, donar opinions, fer
suggeriments i formular queixes al Departament d'Educació.

A Barcelona:
-

010, el telèfon d'Atenció Ciutadana de Barcelona.
Punts d'Atenció del Consorci d'Educació de Barcelona
https://www.edubcn.cat/ca/peticions_i_suggeriments

