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Posem en marxa un nou web responsiu per a 

la preinscripció 

L'objectiu és poder acompanyar millor les famílies durant el procés de 

preinscripció en línia per al curs 2021-2022 als ensenyaments 

obligatoris. 

Lleg u-ne mési 

Avantatges de la tramitació electrònica per 

als centres i les famílies 

Per al curs vinent, el procediment inclou el segon cicle d'educació 

infantil i els ensenyaments obligatoris (educació primària i ESO). 

Lleg u-ne mési 

Conegueu el calendari de tasques per als 

centres educatius 

Publiquem les dates de treball del segon cicle d'infantil, de primària i 

d'ESO per facil itar la vostra tasca d'organització. 

Lleg u-ne mési 
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Hem publicat els resultats de l'enquesta per 

valorar la preinscripció del curs 2020-2021 

El qüestionari pretenia recollir l'opinió del personal de suport 

administratiu i de l'equip directiu dels centres per millorar el procés i 

oferir-ne una gestió més fàcil i eficaç. 

Lleg u-ne mési 

Formeu-vos per al procediment de 

preinscripció electrònica del proper curs 

Podreu conèixer els sistemes d'informació digital, aplicar la 

preinscripció al GEDAC i donar suport i assessorament a les famílies. 

Lleg u-ne mési 

Recursos i informació 

Consulteu quines són les eines de suport i els diferents materials 

elaborats per ajudar-vos: una guia per a les famílies, vídeos, podcasts, 

preguntes més freqüents, el manual de la GEDAC ... 

Lleg u-ne mési 
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Avís legª'-: D'acord amb l'article 17.1 de la Uei19/2014. la ©Generalitat de Catalunya 

!i1111 General tat per met la re-utilització dels continguts i de les dades sempre que se'n citi la font i la data il!IJ.!! de Catalunya d actual ització i que no es desnatural itti la informació (article 8 de la Llei 37/2007) i 

també que no es contradigui amb una ll icència especifica. 


