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PRESENTACIÓ PRESENCIAL DE SOL.LICITUDS - EXCEPCIONAL 

Presentació presencial de les sol·licituds a l'escola - NOMÉS EN CASOS EXCEPCIONALS 

en el cas que no es pugui fer telemàticament. 

Sols s’atendrà mitjançant CITA PRÈVIA trucant al telèfon: 641 850 930 

 Dies per sol·licitar cita prèvia: 13 – 14 – 15 – 18 de maig 

 Horari d’atenció: de 10 a 12h 

 O bé al correu del centre – c5001692@xtec.cat  

Dies de preinscripció presencial a l’escola:  dimecres 20 i divendres 22 de maig de 2020 

No s’atendrà ningú sense cita prèvia. 

CONDICIONS: 

 Assistència individual - una sola persona fent la preinscripció (no pot anar més 

d’un membre per família). 

 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. 

 No arribar abans de l'hora donada. Arribar a l'hora justa. 

 En cas de retràs de les hores donades, la persona següent s'haurà d'esperar al 

pati de l'escola i esperar que l'altra hagi abandonat el recinte seguint les 

indicacions que la persona que organitza l'accés li indiqui. 

 En cap cas podran coincidir dues persones al pati de l'escola i tampoc dins el 

recinte. 

 Cal dur guants i mascareta posats. 

 Mantenir la distància mínima de 2 metres. 

 Desinfecció abans d'entrar: rentat de mans amb gel hidroalcohòlic, mascareta i 

guants de protecció (proporcionats pel centre). 
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 NO es podrà fer visites a les instal·lacions de l’escola. Sols s’utilitzaran els 

espais habilitats i imprescindibles per al treball administratiu. 

 Es recomana portar el bolígraf des de casa. 

 Dur el full de sol·licitud (annex adjunt) amb totes les dades que es puguin ja 

emplenades i portar tota la documentació adjunta preparada, per tal 

d'agilitzar el màxim el procés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR: 

1) Full de sol·licitud (el màxim emplenada des de casa) – annex adjunt. 

2) Documentació complementària (original i fotocòpia a poder ser): 

 Original i fotocòpia del llibre de família (de tots els membres que hi consten). 

 Original i fotocòpia del DNI o NIE del pare, mare, tutors i de l'alumne/a en cas 

que el tingui.  

 Si l’adreça no figura correctament al DNI: Certificat d’empadronament o 

convivència (Ajuntament) – original. 

 Original i fotocòpia de la Targeta Sanitària de l’alumne/a.  

 Original i fotocòpia del carnet de vacunacions o certificat equivalent. 

 Una fotografia de l’alumne/a mida carnet. 

 

 

DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA (si és el cas) 

 Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa, si és el cas.  

 Original i fotocòpia del document que acrediti el cobrament de la renda 

garantida de ciutadania, si és el cas. 

Plaça sol·licitada: 

Ensenyament - Educació infantil - 2n cicle    

Nivell – P3 

Codi de centre 25001692     

Escola Francesc Arenes  
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 Original i fotocòpia del contracte o certificat de l’empresa si s’al·lega proximitat 

al lloc de treball. 

 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 – original i fotocòpia. 

 

 

ENLLAÇOS: 

 Enllaç a la pàgina web oficial del Departament d’Educació: 

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

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

http://ensenyament.gencat.cat/ca/actualitat/preinscripcio/preinscripcio/ 

 

 Pàgina web de l’escola:  

https://agora.xtec.cat/escfrancescarenes/ 

 

 

  

 

Important: Per formalitzar la matrícula – és imprescindible comunicar una 

adreça de correu electrònic de contacte. 
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