
PREINSCRIPCIÓ ESCOLA RIU SEGRE CURS 2020/2021 

Us informen dels passos que heu de seguir per poder realitzar la preinscripció dels              

vostres infants.  

Preferiblement la preinscripció s’ha de realitzar de forma telemàtica ateses les           

circumstàncies extraordinàries per la covid-19. 

Tràmit Electrònic (13-22 maig) 

Es pot fer la sol·licitud de preinscripció en suport informàtic a través del següent enllaç               

“Estudiar a Catalunya”: 

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/obligatoris/ 

A continuació s’ha d’enviar el resguard de la sol·licitud i la documentació            

identificativa i acreditativa dels criteris de prioritat , escanejada o fotografiada, al            

correu del centre c5002088@xtec.cat 

Us contestarem el correu justificant la recepció de la sol·licitud de preinscripció. 

Per a més informació sobre la documentació i criteris de prioritat podeu entrar al              

següent enllaç: 

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/obligatoris/documentacio/ 

 

Tràmit Presencial (19-22 maig) 

Per poder fer la preinscripció en aquest format  s’haurà de demanar cita prèvia : 

● Per telèfon 973234507(des del 13 de maig per aquells que no poden fer             

ús de l’eina corporativa). 

 

COM ES FARÀ L’ATENCIÓ PRESENCIAL? 

● Al centre han de venir el menor nombre possible de persones a fer les gestions,               

preferiblement, una sola persona. 

● Recomanem que portin la sol·licitud emplenada des de casa i la documentació            

per fotocopiar, juntament amb el seu propi bolígraf.  

● Recomanem de portar mascareta i guants. 

● Recordem que no han d’acudir al centre grups vulnerables 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 documentació. 
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MESURES ORGANITZATIVES I DE PREVENCIÓ 
● A l’interior dels centres hi estaran únicament les persones que estan sent            

ateses, la resta esperarà el seu torn a l’exterior. 

● L’accés del públic al centre es limita als espais estrictament necessaris per a la              

presentació de les sol·licituds. 

● S’haurà de mantenir la distància de 2 m. entre persones en tot moment i en               
totes les situacions (entrada, en ser atesos, sortida...) 

● Tothom s’haurà de rentar les mans amb solució hidroalcohòlica en entrar al            
centre. 

● S’haurà de respectar la senyalització, així com les instruccions del personal           
autoritzat. 

 

 


