
  Generalitat de Catalunya  
  Departament d’Educació 
  Escola Francesc Arenes 
 

PRESENTACIÓ TELEMÀTICA DE SOL.LICITUDS - PRIORITÀRIA 

Del 13 al 22 de maig de 2020 (ambdós inclosos)   

 Presentació telemàtica de sol·licituds (formulari online)  

 

 Enviament del resguard de la sol·licitud i de la documentació complementària 

(escanejada o fotografiada per correu electrònic).  

Correu de centre: c5001692@xtec.cat  

 

 

 

 

 

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR (enviada al correu del centre): 

1) Resguard del full de sol·licitud  

2) Documentació complementària (escàner o fotografia): 

 Llibre de família (de tots els membres que hi consten) 

 DNI o NIE del pare, mare (o 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) 

 Targeta Sanitària de l’alumne/a.  

 Carnet de vacunacions o certificat equivalent. 

 Una fotografia de l’alumne/a mida carnet. 

 

 

 

 

Plaça sol·licitada: 

Ensenyament - Educació infantil - 2n cicle    

Nivell – P3 

Codi de centre 25001692     

Escola Francesc Arenes  

 

mailto:c5001692@xtec.cat
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DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA (si és el cas). 

 

 Carnet de família nombrosa, si és el cas.  

 Document que acrediti el cobrament de la renda garantida de ciutadania, si és el cas. 

 Contracte o certificat de l’empresa si s’al·lega proximitat al lloc de treball. 

 Certificat de discapacitat, si és el cas.  

 En cas de malaltia crònica que afecti el sistema digestiu, endocrí o metabòlic, informe 

oficial del metge. 

** En cas de dubte sobre veracitat, d’alguna dada o document, el centre pot requerir la presentació 

de la documentació original i/o demanar documentació alternativa addicional per comprovar les 

circumstàncies al·legades, a l’empara de la normativa d’admissió. 

ALTRES CONSIDERACIONS:  

Quedarà pendent per signar i autoritzar els següents documents: 

a. Autorització per als drets d’imatge 

b. Carta de compromís educatiu 

c. Autorització per a les sortides pel poble 

d. Una fotografia mida carnet  

 

Podeu trobar aquests documents a la pàgina web del centre a l’enllaç: 

https://agora.xtec.cat/escfrancescarenes/lescola/consell-escolar/ 

 

 

 

 

 

Important: Per formalitzar la matrícula – és imprescindible comunicar una 

adreça de correu electrònic de contacte. 

https://agora.xtec.cat/escfrancescarenes/lescola/consell-escolar/


  Generalitat de Catalunya  
  Departament d’Educació 
  Escola Francesc Arenes 

 

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/ 

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/obligatoris/
http://ensenyament.gencat.cat/ca/actualitat/preinscripcio/preinscripcio/
https://agora.xtec.cat/escfrancescarenes/

