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PREINSCRIPCIÓ EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA  

CURS 20.21 

   

 

Dates de preinscripció: del 13 de maig fins el 22 de maig de 

2020: 

 

- Del 13 al 22 de maig via online (RECOMANABLE). 

- Del 19 al 22 de maig de forma presencial. 

 

 

VIA ONLINE (del 13 al 22 de maig) 

 

Formulari telemàtic:  http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/ 

                                              (en breu estarà actiu l’enllaç) 

Caldrà enviar el resguard de la sol·licitud i la documentació          

necessària (escanejada o fotografiada) al correu b7000998@xtec.cat. 

(El llistat de la documentació necessària el podeu consultar en un           

apartat d’aquest mateix document). 

L’escola contestarà la recepció de la sol.licitud mitjançant un         

correu electrònic, per tal que en tingueu constància. 

 

PRESENCIALMENT (de manera EXCEPCIONAL, del 19 al 22 de maig) 

 

Caldrà demanar CITA PRÈVIA a través del @ b7000998@xtec.cat o          

trucant al tel. 972630079 (el dia 18 de maig de 10h a 13h, per              

concretar dia i hora). 

Per mesures de seguretat, no es podran visitar les instal.lacions          

del centre. 
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Com es farà l’atenció presencial? 

- Al centre ha de venir una sola persona a fer les gestions. 

- Cal portar la documentació per a poder-la escanejar o fotocopiar i, 

si pot ser, la sol·licitud emplenada des de casa. 

- Portar el propi bolígraf. 

- Cal de portar mascareta i guants. 

- No han d’acudir al centre les persones de grups d’especial           

vulnerabilitat o en període de confinament, o que presentin         

símptomes (en aquest cas, poden autoritzar per escrit a una altra           

persona a portar la sol·licitud i la documentació). 

 

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA QUE CAL PRESENTAR: 

 

● Sol.licitud Preinscripció 2020-2021. En el següent enllaç podeu 

descarregar-vos la sol.licitud: 

https://documents.espai.educacio.gencat.cat/FormularisModels/C

entresGestioAdministrativa/A42.pdf 

● Fotocòpia del llibre de Família -o altres documents relatius a la 

filiació-. 

● Fotocòpia del DNI / NIE del nen/a preinscrit, en cas que el tingui. 

● Fotocòpia del DNI / NIE del pare i mare o dels tutors legals. 

● Fotocòpia del Carnet de Vacunacions actualitzat o certificat mèdic 

oficial equivalent. 

● Fotocòpia de la Targeta Sanitària de l’alumne/a, TIS. 

● Certificat municipal de convivència (padró). En el següent enllaç 

podeu tramitar aquest enllaç via online: 

https://corca.eadministracio.cat/dossier.2  (catàleg de tràmits, 

sol.licitud de certificat o volant d’Empadronament). 

O bé amb cita prèvia al tel. de l’ajuntament 972 630051. 

● Una fotografia actual mida carnet (fotografia facial escanejada o 

fotocopiada o bé portar-la el dia de la matriculació). 

● Fotocòpia carnet de família nombrosa o família monoparental, si 

s’al·lega una d’aquestes condicions. 
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 PERÍODE DE MATRICULACIÓ 

 

El període de matriculació es farà del 13 al 17 de juliol. Més endavant              

us farem arribar el procediment per formalitzar-la. 

 

Per qualsevol dubte o consulta, restem a la vostra disposició. 

 

Corçà, maig de 2020 

Escola El Rodonell 

 

  

 


