
 
 

 
Generalitat de Catalunya 
Departament d'Educació 
Escola Francesc Arenes 
 

 
Benvolgudes famílies, 
 

Segons la publicació DOGC en la resolució de 21 de febrer per a la preinscripció 
del curs 2019-2020 per als ensenyaments d'educació infantil i educació 
primària 

el termini previst de presentació de sol·licituds serà del  

                                          29 de març al 9 d’abril. 

 
Us convidem a  

LA JORNADA DE PORTES OBERTES 
 

ESCOLA FRANCESC ARENES  
  

Dijous 21 d’abril de 16 a 18 h. 
 

16 h : Visita guiada de les instal·lacions escolars  
 
17:00 h  Presentació del Projecte Educatiu  de l’escola per part de l’equip  
directiu, l’equip docent d’educació infantil i l’AMPA de l’escola. 
 

 
Us fem arribar informació de la nostra escola, juntament amb la documentació 
que cal aportar en el moment de fer la preinscripció. 
 
Si demaneu hora podeu venir a visitar-nos i us atendrem personalment. 
 
Moltes gràcies per la vostra confiança! 
 
Carme, M. Antonieta i Alba 
Equip Directiu 



 
 
 
 
 
 
 
PREINSCRIPCIÓ CURS 2019-2020  
 
DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR: 
 
 Sol·licitud de preinscripció ( la facilita el centre o es pot trobar a Internet) 
 Original i fotocòpia del llibre de família. 
 Original i fotocòpia del DNI o NIE del pare, mare, tutors i de l'alumne en cas 

que el tingui. 
 Original i fotocòpia de la Targeta Sanitària. 
 Original i fotocòpia del carnet de vacunacions o certificat equivalent 
 Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa, si és el cas. 
 Original i fotocòpia del certificat de discapacitat, si és el cas. 
 En cas de malaltia crònica que afecti el sistema digestiu, endocrí o 

metabòlic, informe oficial del metge/ssa. 
 Certificat d’empadronament. 
 
 
HORARI D'ATENCIÓ : 
 
DILLUNS i  DIMECRES   DE 9 A 13:30 i de 15 a 16:30 
 
 
Si no us va bé l’horari de secretaria o necessiteu més informació, podeu 
concertar hora al telèfon 973603122 
 
 
 
PER MÉS INFORMACIÓ CONSULTEU LA NOSTRA PÀGINA WEB  
 
http://agora.xtec.cat/escfrancescarenes/ 
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