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Benvolgudes famílies, 

 

Aquest any, com ja us vam informar, el procés de Preinscripció es farà TELEMÀTICAMENT, és a dir, 

des de casa. 

Quins seran els terminis i condicions a tenir presents? 

 

 Termini per tramitar la Preinscripció (telemàticament): del 13 al 22 de maig (ULL que no se 

us passi la data!). On? A la web del Departament, apartat Preinscripcions, (en el moment 

que estigui actiu, ja que encara ho estan actualitzant!)  

 

 Només en casos justificats en que aquests tràmits no es puguin fer virtualment, s’obrirà un 

procés de cita prèvia a finals de la setmana vinent, perquè les famílies que 

excepcionalment ho necessitin puguin concertar dia i hora per assistir al centre a fer els 

tràmits. Les dates previstes per aquestes cites són del 19 al 22 de maig , dies en què només 

es recollirà documentació, seguint les mesures de protecció adients i procurant destinar el 

temps mínim necessari de presència al centre (aquests dies hi haurà un membre de l’equip 

directiu i una o dues persones més fent tasques administratives).  

 

Continuïtat a l’escola: aquest any com a novetat, i donades les circumstàncies, el Departament 

ha establert que les famílies que els vostres fills/es ja estaven a l’escola, no cal que entregueu ni 

tramiteu cap document de continuïtat, ja que queden automàticament promocionats i 

preinscrits tots els alumnes al següent curs (només en cas que una família formalitzi 

preinscripció en un altre centre, llavors se’ls donaria de baixa, però la resta teniu reservada 

automàticament la plaça). Això és vàlid també per les famílies que els seus fills han fet P5, i que 

automàticament queden preinscrits a 1r de Primària.  

 

Cartellera informativa: a partir d’ara i fins a la recuperació presencial de les classes, les 

informacions relatives a Preinscripció i altres dades d’interès s’aniran publicant a la web del 

centre, que substituirà provisionalment la tradicional cartellera amb un apartat específic per 

PREINSCRIPCIONS (tot i així seguireu rebent algunes informacions per correu electrònic). 
 

Assistència al centre: el Departament ha ordenat que, tret del personal autoritzat, aquests dies no 

pot assistir ningú més als centres educatius si no és amb reserva prèvia dins les dates previstes (19 a 

22 de maig). Per a les famílies de nova incorporació que no coneixeu l’escola, se’us oferirà 

informació telemàticament i, en cas necessari, una cita puntual per als tràmits de preinscripció.  
 

Per últim, en el cas de les famílies que han d’inscriure alumnes a la Llar (nascuts a partir 2018), 

haureu d’adreçar la documentació virtualment a l’Ajuntament del municipi.  

 

Retorn a la presencialitat de les classes amb alumnes: el Departament està treballant per donar 

resposta a aquest tema, però encara hi ha molta incertesa, ja que depèn de les indicacions d e les 

autoritats sanitàries.  

Us mantenim informats 

 

Gràcies i fins aviat 

Equip directiu 

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/
http://www.cervolablanca.cat/

