PREINSCRIPCIONS
TELEMÀTIQUES

CURS 2020-21

ESCOLA ENXANETA del 13 al 22 de maig
Plaça del Carme, 5

633797296

codi de centre: 43006861
web de l'escola: https://agora.xtec.cat/ceip-escola-enxaneta/
La sol.licitud es presenta utilitzant el formulari en suport informàtic disponible a la
web del Departament d'Educació. En aquest cas, un cop enviada la sol.licitud,cal fer
arribar a la bústia oficial del centre demanat en primera opció un correu electrònic
amb el resguard de la sol.licitud i la documentació oportuna, escanejada o
fotografiada. Si no es presenta aquest document, la sol.licitud no es considera
formalitzada.

En aquest enllaç podreu fer la preinscripció telemàtica:
http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/obligatoris/

Si excepcionalment no la podeu realitzar telemàticament,
cal que demaneu cita prèvia

COM PODEU DEMANAR CITA PRÈVIA?
LA PODEU DEMANAR AL SEGÜENT ENLLAÇ

https://tuit.cat/2w4pB
O TRUCANT AL TELÈFON DE 10 A 13 H.

633797296

TAMBÉ PODEU DEMANAR INFORMACIÓ AL CORREU DEL CENTRE

e3006861@xtec.cat

FRANJA HORÀRIA PREINSCRIPCIONS PRESENCIALS
DEL DIMARTS 19 AL DIVENDRES 22 DE MAIG DE 10:00 A 13:00 H

DOCUMENTACIÓ
Sol·licitud.
El llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si
l'alumne o alumna està en situació d'acolliment, la resolució
d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies.
El DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o
guardador/a de fet) o, si el sol·licitant és estranger, de la
targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Si es
tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del
país d'origen.
DNI del menor si en té.
Renda anual de la unitat familiar en el cas que el pare, la
mare, el tutor o tutora, o el guardador o guardadora, siguin
beneficiaris de l'ajut de la renda garantida de ciutadania.
Acreditació de família nombrosa o monoparental si és el cas.
Acreditació de discapacitat (igual o superior al 33%) de
l'alumne o alumna, el pare o mare, o el germà o germana.

RECOMANACIONS

Demaneu cita prèvia abans de venir al centre.
Heu de venir una persona sola.
Respecteu l'hora de la vostra cita.
Porteu mascareta i guants.
No entreu al centre fins que no us ho indiquin.
Renteu-vos les mans amb solució hidroalcohòlica en
entrar al centre.
Manteniu una distància de seguretat de 2 m amb les
persones que hi trobeu.
Seguiu en tot moment les indicacions del personal del
centre.
Podeu autoritzar per escrit a una altra persona a portar
la sol·licitud i la documentació.
Porteu la sol·licitud ja emplenada i la documentació
preparada per a ser lliurada.
Si no teniu la sol.licitud emplenada i la voleu emplenar a
l'escola cal que porteu el vostre bolígraf.

US HI ESPEREM !!

