
TELEMÀTICAMENT (del 13 al 22 de maig):

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

Enviar el resguard de la sol·licitud i la documentació necessària (escanejada o

fotografiada) a l'escolalarenaldellevant@xtec.cat 

Quan ens feu arribar el resguard de la sol·licitud de preinscripció i la

documentació per mail a l’escola és molt important que especifiqueu a

l’assumpte: Preinscripció P3/número preinscripció/nom de l’alumne)

Caldrà demanar cita prèvia al següent enllaç: SOL·LICITAR CITA PRÈVIA

Al centre ha de venir una sola persona a fer les gestions

Cal portar la documentació per a poder-la escanejar o fotocopiar

La sol·licitud emplenada des de casa

Portar el propi bolígraf

Recomanació de 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)

COM I QUAN ÉS FARÀ?

 

1.

 

2. PRESENCIALMENT (de manera EXCEPCIONAL, del 19 al 22 de maig):

 

COM ES FARÀ L’ATENCIÓ PRESENCIAL: 

 

 

PERÍODE DE PREINSCRIPCIÓ 

C U R S  2 0 - 2 1

https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=CITA_PREVIA:4::::4:P4_TIPUS_CALENDARI,P4_DOMINI:01_Oblig,08058416


SOL·LICITUD PREINSCRIPCIO 2020-2021

Original i fotocòpia del llibre de família  o altres documents relatius a la

filiació. Si l’alumne/a es troba en situació d’acolliment, la resolució

d’acolliment del Departament de de Treball, Afers Socials i Famílies.

Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a o

guardador/a de fet), o de la targeta de residència on consta el NIE o del

passaport si es tracta de persones estrangeres. Si es tracta de persones

estrangeres comunitàries el document d’identitat del seu país d’origen. Quan

el domicili habitual que s’al·lega no coincideix amb el del DNI o NIE,

s’acredita amb el certificat o volant municipal de convivència.

Original i fotocòpia del DNI de l’alumne o alumna en cas que sigui major de

14 anys o tingui DNI tot i ésser menor de 14 anys. De manera extraordinària,

les dades d’identificació o de filiació dels  alumnes estrangers  es poden

acreditar amb el document d’identitat, el llibre de família del país d’origen o la

documentació alternativa que es pugui aportar.

Si s’escau, la documentació acreditativa dels criteris de prioritat (específics,

generals i complementaris) que corresponguin per a cada ensenyament.

Si actualment hi ha germans matriculats al centre o el pare, mare, tutor legal

hi treballa: 40 punts.

Per proximitat del domicili o del lloc de treball al centre sol·licitat en un lloc

inicial (només una opció):

Si el pare, mare o tutor reben l’ajut de la renda garantida de ciutadania: 10

punts.

Per discapacitat igual o superior al 33% de l’alumne o d’un familiar de primer

grau: 10 punts.

Com a criteris complementaris de desempat, hi és la família nombrosa o

monoparental (15 punts). 

DOCUMENTACÓ QUE CAL PRESENTAR:

 

 

BAREMS

 

En tots els ensenyaments obligatoris, segons l’ordenació de les sol·licituds

s’apliquen els següents criteris generals de prioritat:

 

* Domicili a una zona de proximitat del centre: 30 punts.

* Lloc de treball a zona de proximitat del centre: 20 punts.

* Domicili al mateix municipi del centre: 10 punts.

* A la ciutat de Barcelona,   al mateix districte del centre: 15 punts.

 

PERÍO DE  MATRICULACIÓ:

Es formalitzarà del 13 al 17 de juliol

Us animem a visitar la pàgina web agora.xtec.cat/escolalarenaldellevant/
podreu trobar molta informació sobre qui som, què fem, com ho fem i per què
ho fem.
També a fer un repàs al nostre twitter: @arenaldellevant, per poder veure el
dia a dia de l’escola. 


