PREINSCRIPCIÓ 2020 - 2021
ED. INFANTIL, PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA

Aquest any, degut a la situació que estem vivint, es recomana que tot el procés
de preinscripció es faci de FORMA TELEMÀTICA i només en casos excepcionals
es podrà fer de FORMA PRESENCIAL.

PREINSCRIPCIÓ TELEMÀTICA: del 13 al 22 de maig
Com es fa?



Aneu al portal del departament d’educació
http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramitstemes/20483_preinscripcio_escolar?moda=1 i realitza la preinscripció.




Descarregueu el resguard i envieu-nos-en una còpia al correu de
l’escola: b7003185@xtec.cat
Juntament amb el resguard haurem d’enviar els documents
acreditatius:
o Fotocòpia del llibre de família (pàgina dels pares i de l’alumne/a.
o Fotocòpia del DNI del pare / mare i nen/a, si en té.
o Certificat d’empadronament o Treball (si en el DNI hi consta un
municipi diferent a Salt).
o Targeta sanitària del nen/a.
o Si sou família monoparental o nombrosa, fotocòpia del carnet.
o En cas de tenir discapacitat (pare, mare, nen/a o germà) de
més del 33% certificada, adjuntar fotocòpia del certificat de
disminució.
o En cas que siguin beneficiaris de l’ajut de la renda garantida de
ciutadania, adjuntar fotocòpia del certificat que ho acrediti.

Un cop tinguem tota la documentació, rebreu un correu electrònic de l’escola on
s’indicarà la formalització de la preinscripció i la recepció dels documents
acreditatius que es demanen.

Si teniu qualsevol dubte ens podeu trucar al tel. 972 241 757 i us ajudarem
a solucionar-lo. L’horari d’atenció telefònica és de 9:00 a 13:00 a partir de
dimecres 13 de maig.

PREINSCRIPCIÓ PRESENCIAL: del 19 al 22 de maig

Per aquelles famílies que tingueu problemes per fer la sol·licitud de forma
telemàtica, es podrà demanar cita prèvia per portar els documents a l’escola. Per
demanar hora caldrà trucar al telèfon de l’escola 972 241 757 a partir de
dimecres 13 en horari de 9.30 a 13.00.
Per fer la preinscripció de manera presencial, caldrà seguir les mesures de
seguretat i seguir les següents recomanacions:










Descarregueu-vos el full de sol·licitud i ompliu-lo a casa. Feu un clic per
descarregar el document PDF.
En el cas que no pugueu descarregar el full de sol·licitud, recordeu de
portar el vostre bolígraf.
Si podeu, porteu els documents ja fotocopiats o escanejats:
o Fotocòpia del llibre de família (pàgina dels pares i de l’alumne/a.
o Fotocòpia del DNI del pare / mare i nen/a, si en té.
o Certificat d’empadronament o Treball (si en el DNI hi consta un
municipi diferent a Salt).
o Targeta sanitària del nen/a.
o Si sou família monoparental o nombrosa, fotocòpia del carnet.
o En cas de tenir discapacitat (pare, mare, nen/a o germà) de
més del 33% certificada, adjuntar fotocòpia del certificat de
disminució.
o En cas que siguin beneficiaris de l’ajut de la renda garantida de
ciutadania, adjuntar fotocòpia del certificat que ho acrediti.
Sigueu puntuals per tal de poder atendre a totes les famílies de forma
segura.
Porteu mascareta quirúrgica i guants
Només ha de venir una persona per família
Mantingueu la distància de seguretat.

