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Benvolguts/des, 
 
Us fem arribar un tutorial amb les instruccions per poder realitzar la introducció de les 
dades personals i familiars del alumne/a perquè quedi enregistrada la seva matriculació. 
 

LLEGIU ATENTAMENT LES SEGÜENTS INSTRUCCIONS 

Primer pas: 

Documents annexos  

Cal que tingueu a mà en el vostre dispositiu  els següents documents escanejats o fotografiats 
doncs us demanarem que els adjunteu i sinó hi són no podreu enregistra-la. 

- DNI de l’alumne/a (les 2 cares, en un sol document). 
- DNI de pare i mare o tutor/a legal (les 2 cares, en un sol document). 
- Targeta sanitària (les 2 cares, en un sol document). 
- Llibre de família  per alumnes menors d’edat (full on apareixen els pares i full del fill/a, en 

un sol document). 
- Pares separats, sentència judicial (paràgraf on es faci referència a la guàrdia i custòdia, 

en un sol document). 
- Fotografia actual de l’alumne/a en format JPG i etiquetada amb els cognoms i nom. 
- Carnet de vacunacions  

Segon pas: 

Introducció de les Dades Personals i familiars de l’alumne/a 

Cal accedir a la Plataforma Educativa Educamos des d’on podreu fer aquesta primera gestió de 
matriculació  i posteriorment la utilitzareu com a eina informativa de la vida acadèmica del vostre 
fill/a.  L’enllaç es el següent: 

ENLLAÇ AL FORMULARI  AQUÍ: Preinscripció escola 

Us demana que us identifiqueu, escolliu:    Usuari nou ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://preinscripciones.educamos.com/?id=672
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Ja en aquesta segona pantalla, introduir el correu personal de pare ,  mare o tutor/a legal ,  clicar 
el CAPTCHA i acceptar les condicions d’ús.  

 

 

Després prémer Sol·licitar contrasenya. En uns minuts us arribarà al vostre correu . 

 

Ara ja podeu començar.  Introduïu el correu i la contrasenya i seleccionar Nova Sol·licitud. 

 

En el primer apartat de Criteris generals escollir curs 21-22, el curs que es sol·licita i la resta de 
camps si s’escau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Després ja podeu passar a emplenar  les Dades del alumne/a.   
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El nom de l’alumne/a l’heu d’introduir en majúscules , tal com està posat en el seu DNI, respectant 
els accents , si s’escau. (Pels noms propis sempre fer-ho així, preferentment.) 

Acabada aquesta secció continuar amb la de Primer tutor/a ,  Segon Tutor/a  i Adjunts. 

Com ja us dèiem al principi d’aquest tutorial alguns dels documents de la secció d’Adjunts són 
obligatoris sinó els poseu no podreu enregistrar la matrícula. 

Finalment prémer Crear sol·licitud, us mostrarà  totes les dades que heu introduït en pantalla i si 
està tot correcte, premeu Confirmar. 

MOLT IMPORTANT!!! 

Amb aquesta acció haureu finalitzat la gestió de matrícula oficial del vostre 
fill/a sempre i quan hagueu presentat els documents que requereixen 
signatura original. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABANS DE COMENÇAR,  MOLT IMPORTANT CLICAR AL SIMBOL + que està encerclat en blau 

doncs activa la resta de caselles que heu d’emplenar. Igualment per quan poseu les dades de 
Primer i Segon tutor/a. 

 

Per qualsevol dubte al respecte ens podeu contactar al correu 
matricula@nostrasenyora.epiaedu.cat , o bé, telefònicament al  93.488.11.66 
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