Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
Institut Escola Joan Sallarès i Pla

PREINSCRIPCIÓ CURS 2020-2021
Telemàticament
(internet)

Presencialment
(a l'escola)

13 al 22 de maig

19 al 22 de maig
DEMANAR CITA PRÈVIA

Web “Estudiar a Catalunya” apartat preinscripció
http://queestudiar.gencat.cat/es/preinscripcio/

Al telèfon
93 710 29 45
de dilluns a divendres
de 10 a 13 hores

Al correu de l'escola
a8023992@xtec.cat
fins el dia 21.
No oblideu posar el vostre nom i
un telèfon de contacte.

DOCUMENTACIÓ
DE L'ALUMNE

- DNI / Targeta de Residència / Passaport

DEL PARE, LA MARE O TUTORS LEGALS

- DNI / Targeta de Residència / Passaport pare, mare,
tutor/a

- Llibre Família / Partida naixement
- Justificació dels supòsits que indiqui (si cal)
- Targeta sanitària
- Llibre de vacunacions

Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
Institut Escola Joan Sallarès i Pla

INSTRUCCIONS D'OBLIGAT COMPLIMENT PER A LA PREINSCRIPCIÓ PRESENCIAL
Departament d'Educació – PROCICAT
Al centre ha de venir el menor nombre possible de persones a fer les gestions (una sola persona).
Mantenir la distància social de seguretat (2 metres) a l'interior del centre.
Si s'ha de fer cua o hi ha temps d'espera, s'ha de fer fila al carrer mantenint la distància social.
Portar la documentació per a poder-la escanejar o fotocopiar i, si pot ser, la sol·licitud emplenada des de casa. Cal portar també el
seu propi bolígraf per si fos necessari.
És recomanable 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.
S’ha de limitar qualsevol atenció presencial als tràmits imprescindibles del procés de preinscripció i matrícula (presentació de
sol·licitud, reclamacions al barem provisional i matrícula), quan la persona interessada no ho pugui fer per mitjans telemàtics.

