Procés de matriculació curs 2021/2022
Per tal de mantenir les mesures sanitaris que durant tot el curs hem anat aplicant a
l’escola, el procés de matriculació pel curs 2021/2022 es farà de forma telemàtica.
Al peu d’aquest redactat trobareu els enllaços a la documentació que haureu de
retornar a l’escola per tal de completar el procés de matriculació.
Tots els documents estan elaborats amb format pdf editable. Els haureu de
complimentar amb totes les dades que es demanen, guardar-los al vostre ordinador i
enviar-los a l’adreça

escolalasinia@cerdanyola.cat
Una vegada els haguem revisat, us reenviarem un correu electrònic Confirmant la
rebuda i Confirmant la matriculació del vostre fill o filla.
En cas que alguna família tingui problemes per emplenar els documents i/o enviar-los,
truqueu-nos al telèfon 93 586 46 23 per tal de concertar cita prèvia.
Recordeu que per a qualsevol consulta podeu trucar-nos al 93 586 46 23 o bé enviarnos correu a l’adreça anterior.
ENLLAÇOS DOCUMENTACIÓ MATRÍCULA:
1. Dades familiars
2. Verificació dades bancàries
3. Recull Dades Parvulari
4. Carta Compromís Educatiu
5. Dades Mèdiques
6. Autorització dret d’imatge
7. Autorització Recollida
8. Autorització administració de Medicaments
9. Autorització Paracetamol
10. Deleguem
IMPORTANT
Els Documents que demana signar-los ho podeu fer amb el pdf obert, és bastant
senzill. Els passos a seguir són:
1. Obrir el pdf a signar, si no el teniu obert.
2. Clicar a “EINES”

Clicar a “Certificats”  Aleshores es torna a obrir el pdf
Clicar a la part de dalt on diu “signa digitalment”
Aleshores us dirà que creeu un requadre on vulgueu signar.
Marqueu el requadre a l’espai habilitat per signatures.
Un cop marcat el requadre s’obrirà una pestanya perquè hi poseu: nom,
cognoms, dni...
8. Un cop creada la identificació clicar “continua”
9. Us dirà que guardeu el document un altre cop.
10. És possible que vosaltres no veieu el document signat, però ja ho estarà.
Un cop creat el perfil ja no ho haureu de tornar a crear.
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Si no el podeu signar no us preocupeu, l’envieu sense signar i al setembre ja ho
arreglarem

