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Benvolgudes famílies. 
 

En primer lloc esperem que tant vosaltres com les vostres famílies i amics estigueu bé. 

 

Amb aquest comunicat us volem informar, de forma oficial, que aquesta tarda han sortit les 

dates del procès de PREINSCRIPCIÓ.  

A partir el 13 de maig i fins el 22 del mateix mes es podrà dur a terme la preinscripció escolar 

per als ensenyaments de primer i segon cicle d’educació infantil, educació primària i educació 

secundària obligatòria.  

Ateses les actuals circumstàncies extraordinàries per la covid-19, es podrá fer de dues 

maneres: 

 Es podrà fer de manera telemàtica i no presencial des del dia 13 de maig. Per fer- ho 

haureu d’accedir entrant a les pàguines següents: 

(https://web.gencat.cat/ca/actualitat/detall/Preinscripcio-a-leducacio-infantil-2n-

cicle-primaria-i-secundaria-obligatoria-00002) 

 Es podrà fer de forma presencial entre el 19 i el 22 de maig inclòs. Caldrà demanar 
cita prèvia al centre que les famílies hagin escollit en primera opció trucant per telèfon 
o  a través d’Internet. 

Si voleu més informació podeu accedir a la pàgina següent: 

http://ensenyament.gencat.cat/ca/inici/nota-premsa/?id=385690 

Per la vostra tranquil·litat, a partir de la  setmana  vinent  ens  anirem  posant  en  contacte  

amb  tots vosaltres per ajudar-vos a  omplir  la informació  que  es  demana  a  l'hora d'omplir 

la preinscripció de manera telemàtica. 

 

Aquells que teniu germans a l'escola ja tenim telèfons i correus de contacte com també aquells 

que heu realitzat la visita al col·legi en periode de “Portes Obertes”, però aquelles  famílies que 

desitgin  realitzar  la  preinscripció a  la nostra escola i  no  hagin  pogut  passar pel col·legi en el 

període de "Portes Obertes" ens podeu fer arribar el vostre número de telèfon a aquest mateix 

correu (a8008981@xtec.cat) i així poder contactar i ajudar-vos en la preinscripció i donar-vos 

tota la informació que calgui. 

 

De totes  maneres  si  qualsevol de vosaltres  necessiteu  contactar  amb  nosaltres, us  podeu  

adreçar a aquest mateix correu. 

 

Moltes gràcies i una fort abraça. 

 

L'Equip Directiu 
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