Escola La Salut

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA
CURS 2020-2021

DATES PREINSCRIPCIÓ
TELEMÀTICA
Del 13 al 22 de maig

PRESENCIAL
Del 19 al 22 de maig
RESERVA CITA PREVIA AQUÍ

HORARI CITA PRÈVIA TELEFÒNICA
Els dies 13, 14, 15 i 18 de maig de 9 a 13.00 h

HORARI D'ATENCIÓ PRESENCIAL
19 i 21 de maig d'11.00 a 13.00 h
20 i 22 de maig de 15.00 a 16.30 h

ACCÉS A LA SOL·LICITUD
SOL·LICITUD PER INTERNET
Omple la teva sol·licitud a l'aplicatiu, envia-la i guarda el resguard generat automàticament.
Envia aquest resguard, juntament amb la documentació pertinent, al correu de l'escola
a8033468@xtec.cat. Un cop tinguem tota la documentació, t'enviarem un acusament de
rebut.
ACCEDEIX A LA SOL·LICITUD AQUÍ

SOL·LICITUD PRESENCIAL
Porta la sol·licitud degudament emplenada a l'escola el dia i l'hora reservada prèviament,
així com tota la documentació.
DESCARREGA LA SOL·LICITUD AQUÍ

DOCUMENTACIÓ
Prepara la teva documentació identificativa:
1.

DNI sol·licitant

2.

DNI de/la alumne/a (en cas de tenir-ne)

3.

Llibre de família

Documentació acreditativa (criteris de prioritat) AQUÍ
Lliura la documentació juntament amb la teva sol·licitud.
MÉS INFORMACIÓ DETALLADA AQUÍ

CALENDARI DE PREISNCRIPCIÓ I MATRÍCULA
POTS CONSULTAR EL CALENDARI AQUÍ

CONSIDERACIONS PRÈVIES
1.
2.

Donada la situació, no es podran visitar les instal·lacions del centre.
Cal estar-hi 5 minuts abans de l’hora concertada.

MESURES DE SEGURETAT
1.

Només podrà venir una persona a fer la preinscripció de forma presencial.

2. La persona haurà de portar guants i mascareta i mantenir la distància de seguretat en tot moment.
3.

No podrà acudir cap persona major de 60 anys, de risc o en període de confinament o amb
símptomes. En aquests casos, la persona interessada podrà autoritzar a una altra a realitzar els
tràmits amb el DNI d’ambdues i una autorització signada.

INFORMACIÓ D'OFERTA INICIAL DE PLACES LA SALUT
Per a veure l'oferta inicial de places a la nostra escola clica AQUÍ
Codi de centre 08033468

PER A MÉS INFORMACIÓ
Podeu dirigiu-vos a l’escola a través del correu electrònic a8033468@xtec.cat o del telèfon
de contacte 637439689, on atendre'm els teus dubtes.
També podeu visitar el web Estudiar a Catalunya per a més informació
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