
Sol·licitud de preinscripció escolar 2021 - 2022
طلب التسجيل املسبق يف املدرسة 2021-2022

Infan�l i primària: del 15 al 24 de març / من 15 إ� 24 مارس : �
الصغار واالبتدا��

Secundària Obligatòria: del 17 al 24 de març / الثانوي اإلج�اري: من 17 إ� 24 مارس

La sol·licitud de preinscripció és en línia. Es necessita un ordinador, tauleta o telèfon mòbil amb 
connexió a Internet.

طلب التسجيل املسبق يتم عرب اإلنرتنت. أنت بحاجة إىل جهاز كمبيوتر أو حاسوب لوحي أو هاتف محمول متصل باإلنرتنت.

És important, abans de fer la sol·licitud, conèixer els centres educa�us on es vol fer la preinscripció, 
amb ordre de prioritat.

من املهم، قبل تقديم الطلب، معرفة املراكز التعليمية التي تريد التسجيل فيها مسبًقا، حسب األولوية.

Es pot trobar tota la informació a:

�كن العثور عىل جميع املعلومات يف:

 edubcn.cat preinscripcio.gencat.cat

Hi ha materials digitals de suport (guia, preguntes més freqüents, vídeos, podcast...)

هناك مواد دعم رقمية (دليل، أسئلة متكررة، مقاطع فيديو، بودكاست...)

Suport a la preinscripció en línia (amb cita prèvia)
دعم التسجيل املسبق عرب اإلنرتنت (�وعد مسبق)

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

ألية أسئلة تتعلق بالتسجيل املسبق يف املدرسة أو تقديم الطلب عرب اإلنرتنت، يُرجى االتصال بـ:

مكتب دعم اتحاد برشلونة التعليمي: شارع روج� دي يوريا، 1-3

مكتب دعم التمدرس يف سيوتات فيا. بالسيتا ديل �، 2

És imprescindible demanar cita prèvia i especificar si es necessita que us atenguin en una llengua 
determinada a través del servei de teletraducció.

من الرضوري طلب موعد مسبق وتحديد ما إذا كنت بحاجة إىل الخدمة بلغة معينة من خالل خدمة الرتجمة عن بُعد.

Per demanar cita prèvia per telèfon, al 012 o al Consorci d'Educació de Barcelona (93 551 10 00). 

لطلب موعد عرب الهاتف، اتصل عىل 012 أو اتحاد برشلونة التعليمي (00 10 551 93). 

Per internet al següent enllaç:

عن طريق اإلنرتنت عىل الرابط التايل:

h�p://citaprevia.gestorn.com/ceb

Altres espais de suport a la tramitació en línia:
مساحات أخرى لدعم االجراءات عرب اإلنرتنت:

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.es-
colars.2021.2022@gmail.com

باريوس دي سانت ب�ي، سانتا كاترينا، ال ريب�ا وغوتيك

- بونت أومنيا تريا فونداسيو كومتال. شارع فورن دي ال فوندا 5 الدور األريض. الهاتف: 933199855 اطلب موعًدا عرب الهاتف أو 

مبارشة مع املؤسسة.  

- اسكيتش. بالزا بونس إ كل·ش، 4. الهاتف: 675997591. اطلب موعًدا عرب الهاتف أو العنوان

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. 

باريو ديل رابال: 

- بونت أومنيا كاسال ديلس إنفانتس ديل رافال، شارع جونتا دي كومرس، 21، الطابق األريض. الهاتف: 931980698 / 

636161058. اطلب موعًدا عرب االنرتنت يف https://xarxaomnia.gencat.cat/node/253/cita-previa أو مبارشة مع 

املؤسسة. 

- بونتو أومنيا ديل رافال كوليكتيك. سالفادور، 8. الهاتف: 934425867 / 633477152. اطلب موعًدا مسبًقا يف

 https://xarxaomnia.gencat.cat/node/27/cita-previa

- بونت أومنيا ديل س·يف سوليداري. شارع سانت أنتو½ أباد، 61 الهاتف: 934416406. اطلب موعًدا عرب االنرتنت يف

https://xarxaomnia.gencat.cat/node/253/cita-previa أو يف مكتب استقبال املؤسسة. 
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. 

باريو دي ال بارسيلونيتا: 

- كاسال كومونيتاريو دي ال بارسيلونيتا. مركز برسيلونيتا املد½. كونريريا، 1. توقيت العمل: االثنÁ والثالثاء واألربعاء والجمعة من 

الساعة 10 صباًحا حتى 2 ظهًرا والخميس من الساعة 4 زواًال حتى الساعة 8 مساًء. يجب عليك طلب موعد يف

casalcomunitaribarceloneta@gmail.com أو مبارشة يف املركز املد½. 

https://www.edubcn.cat/ca
https://preinscripcio.gencat.cat/ca/inici/index.html#googtrans(ca|ar)
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