
Escola Jaume I 
La Sénia 
 
 
Benvolgudes famílies, 
 
La preinscripció del vostres fills i filles serà finalment entre els dies 13 i 22 de maig de                  
2020. 
S’hauran de preinscriure els nens i nenes que compleixen 3 anys al 2020 i els alumnes                
nous que venen d’un altre centre. 
Degut al context social en que ens trobem, les instruccions que ens han donat són que                
s’han de reduir al màxim els tràmits presencials, és per això que es farà la matrícula                
telemàtica durant aquests dies i també presencial entre el 19 i el 22 de maig, seguint les                 
següents instruccions: 
 
Sol.licitud en suport informàtic, s’emplena telemàticament i s’envia el resguard i la            
documentació necessària, escanejada o fotografiada, mitjançant el correu del centre          
preinscripcio20-21@escolalasenia.cat el centre contestarà justificant la recepció de la         
sol.licitud per a que en tingueu constància. Es podran presentar durant tot el període de               
matriculació. 
 
Sol.licitud presencial, s’haurà de demanar cita prèvia per a l’accés a l’escola, aquesta             
assignació es gestionarà amb una eina telemàtica i per telèfon al 616884451, l’horari             
d’atenció serà de 9:30 a 13:30h. Es podrà presentar entre al 19 i el 24 de maig. No                  
s’atendrà a ningú sense cita prèvia. Es recomana venir amb mascareta, guants, millor una              
persona sola, portar la documentació per escanejar o fotocopiar i si ha d’emplenar la              
sol.licitud és recomanble portar el bolígraf de casa, millor si es porta plena de cas. 

 
Documentació identificativa  

El formulari de sol·licitud s'ha de presentar, en tots els casos, acompanyat dels             
documents següents:  

● Original i còpia del 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. 

● Original i còpia del 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. 

● Original i còpia del DNI de l'alumne o alumna major de 14 anys o si té DNI tot i ser                    
menor de 14 anys. 

● Una còpia del carnet de vacunacions on constin les dosis de vacunes rebudes i les               
dates corresponents. 



Si no es té carnet de vacunacions cal presentar un certificat mèdic oficial o el carnet                
de salut amb les dosis de vacuna rebudes i les dates corresponents. 

Si el nen o la nena no han estat vacunats per indicació mèdica o per altres                 
circumstàncies, cal presentar un certificat mèdic oficial justificatiu. 

De forma extraordinària, les dades d'identificació o de filiació dels alumnes estrangers            
també es poden acreditar amb el document d'identitat, el llibre de família del país d'origen o                
la documentació alternativa que la persona pugui aportar. El director o directora del centre la               
valorarà i deixarà constància per escrit de la decisió adoptada. 

Com que només hi ha una escola al poble, no hi ha varemació, els alumnes estaran tots                 
admesos, per la qual cosa es farà la matrícula seguint el calendari, si no ens dieu el contrari. 

Teniu tota la informació a: 
http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/obligatoris/ 
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