Sol·licitud de preinscripció escolar 2021 - 2022
Kahilingan ng pagpapatala ng estudyante 2021-2022
Infan�l i primària: del 15 al 24 de març / Preschool at elementarya: mula 15 hanggang
24 ng Marso
Secundària Obligatòria: del 17 al 24 de març / Obligatoryong sekondarya: mula 17 hanggang
24 ng Marso

La sol·licitud de preinscripció és en línia. Es necessita un ordinador, tauleta o telèfon mòbil amb
connexió a Internet.
Sa online ang paghiling para sa pagpapatala. Kinakailangan ng isang computer, tablet, o mobile
phone na may koneksyon sa Internet.

És important, abans de fer la sol·licitud, conèixer els centres educa�us on es vol fer la preinscripció,
amb ordre de prioritat.
Mahalagang, bago ipadala ang kahilingan, kilalanin muna ang paaralan na pinag-iisipang pagpapatalaan, nang naaayon sa priyoridad.

Es pot trobar tota la informació a:
Puwedeng makuha ang lahat ng impormasyon sa:

edubcn.cat

preinscripcio.gencat.cat

Hi ha materials digitals de suport (guia, preguntes més freqüents, vídeos, podcast...)
May mga pantulong na digital na materyal (gabay, mga madalas itanong, mga video, podcast...)

Suport a la preinscripció en línia (amb cita prèvia)
Tulong para sa pagpapatala online
(kailangan ng appointment)
Per a qualsevol qües�ó relacionada amb la preinscripció escolar o la sol·licitud en línia us heu
d’adreçar a:
Oﬁcina d'Atenció del Consorci d'Educació de Barcelona: Carrer de Roger de Llúria, 1-3
Oﬁcina de Suport a l’escolarització de Ciutat Vella. Placeta del Pi, 2

Para sa anumang tanong kaugnay ng pagpapatala ng estudyante o sa kahilingan online,
pumunta sa:
Oﬁcina d'Atenció del Consorci d'Educació de Barcelona: Carrer de Roger de Llúria, 1-3
Oﬁcina de Suport a l’escolarització de Ciutat Vella. Placeta del Pi, 2

És imprescindible demanar cita prèvia i especiﬁcar si es necessita que us atenguin en una llengua
determinada a través del servei de teletraducció.
Kinakailangang magpa-appointment at isaad kung kailangan ng tulong sa wika gamit ang serbisyo
ng pagsasaling-wika sa pamamagitan ng telepono.

Per demanar cita prèvia per telèfon, al 012 o al Consorci d'Educació de Barcelona (93 551 10 00).
Para humiling ng appointment, tumawag sa 012 o sa Consorcio de Educación de Barcelona
(935 511 000).
Per internet al següent enllaç:
Sa pamamagitan ng Internet, pumunta sa:

h�p://citaprevia.gestorn.com/ceb

Altres espais de suport a la tramitació en línia:
Iba pang lugar para sa tulong kaugnay ng transmisyon
online:
Barri de Sant Pere, Santa Caterina, la Ribera i Gò�c
- Punt Òmnia Tria-Fundació Comtal. C/ Forn de la Fonda, 5, baixos. Tel. 93 319 98 55. Demanar cita
prèvia per telèfon o directament a l’en�tat.
- Esquitx. PL. Pons i Clerch, 4. Telf. 675997591. Demanar cita prèvia per telèfon o a
inscripcions.escolars.2021.2022@gmail.com.
Barrio ng Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera at Gòtic
- Punt Òmnia Tria-Fundació Comtal. Forn de la Fonda, 5, bajos. Tel.: 933 199 855 Humiling ng
appointment sa pamamagitan ng telepono o nang direkta sa opisina.
- Esquitx. Pl. Pons i Clerch, 4. Tel.: 675997591. Humiling ng appointment sa pamamagitan ng
telepono o sa inscripcions.escolars.2021.2022@gmail.com.
Barri de El Raval:
- Punt Òmnia Casal dels Infants del Raval, C/ Junta de Comerç, 21, baixos Tel. 931980698 /
636161058. Demanar cita prèvia per internet h�ps://xarxaomnia.gencat.cat/node/253/cita-previa
o directament a l’en�tat.
- Punt Òmnia del Raval-Colec�c. C/dels Salvador, 8. Tel. 934425867/ 633 477 152. demanar cita
prèvia: h�ps://xarxaomnia.gencat.cat/node/27/cita-previa
- Punt Òmnia Servei Solidari. C/ Sant Antoni Abad, 61 Tel. 34 93 441 64 06. Per demanar cita prèvia:
h�ps://xarxaomnia.gencat.cat/node/321/cita-previa o a la recepció de l’en�tat.
Barrio ng Raval:
- Punt Òmnia Casal dels Infants del Raval, Junta de Comerç, 21, bajos. Tel.: 931 980 698 /
636 161 058. Humiling ng appointment online sa
https://xarxaomnia.gencat.cat/node/253/cita-previa o nang direkta sa opisina.
- Punt Òmnia del Raval-Colectic. Salvador, 8. Tel.: 934 425 867/ 633 477 152. Humiling ng
appointment sa https://xarxaomnia.gencat.cat/node/27/cita-previa
- Punt Òmnia Servei Solidari. Sant Antoni Abat, 61. Tel.: +34 934 416 406. Humiling ng appointment
sa https://xarxaomnia.gencat.cat/node/321/cita-previa o sa reception sa opisina.
Barri de la Barceloneta:
- Casal Comunitari de la Barceloneta. Centre Cívic de la Barceloneta. C/ Conreria, 1. Horari: dilluns,
dimarts, dimecres i divendres de 10 a 14 h i dijous de 16 a 20 h. Cal demanar cita prèvia a
casalcomunitaribarceloneta@gmail.com o directament al centre cívic.
Barrio ng Barceloneta:
- Casal Comunitari de la Barceloneta. Centre Cívic de la Barceloneta. Conreria, 1. Iskedyul: Lunes,
Martes, Miyerkules at Biyernes, mula 10:00 am hanggang 2:00 pm, at Huwebes, mula 4:00 pm
hanggang 8:00 pm. Humiling ng appointment sa casalcomunitaribarceloneta@gmail.com o nang
direkta sa tanggapan.

