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Benvolgudes famílies,
Ens posem en contacte amb vosaltres per informar-vos del procés de preinscripció i
matriculació pel curs 20-21.
La prescripció escolar per l’Educació Infantil, Primària i ESO serà entre 13 i 22 de maig.
Com s’ha de fer?
•

Presentació de sol·licituds de preinscripció

Com a prevenció davant al coronavirus, es promou la preinscripció telemàtica, i el tràmit
es podrà fer tot online, a través del portal preinscripció.gencat.cat . S’elimina la
necessitat de presentar la sol·licitud i la documentació en paper al centre en primera
opció. Haureu d’enviar el resguard de la sol·licitud i la documentació necessària
escanejada o fotografiada mitjançant un correu a la bústia electrònica oficial del centre
demanat en primera opció. Podeu obtenir aquesta informació als webs del centres. El
de l’escola Vila Olímpica és a8052785@xtec.cat.
Es considera formalitzada la sol·licitud de la preinscripció amb l’enviament del correu
electrònic. El centre contestarà aquest correu justificant la recepció de la sol·licitud.
De manera excepcional per les famílies que no puguin fer la preinscripció de manera
telemàtica podran lliurar les seves sol·licituds de forma presencial. Així la preinscripció
presencial estarà disponible a partir del 19 de maig fins el 22 de maig inclòs. Per a ferho, caldrà demanar cita prèvia al centre escollit en primera opció trucant per telèfon o
per internet, podreu obtenir a les webs dels centres aquesta informació. El telèfon de
l’escola Vila Olímpica 932 254 998 i el mòbil 603 553 937, el correu a8052785@xtec.cat.
•

Documentació necessària per fer la preinscripció.

1.

Resguard de la sol·licitud de preinscripció, que serà única, es presentarà al
centre demanat en primer lloc. El fet de presentar la sol·licitud en dos
centres, l'anul·la automàticament. A la sol·licitud s'ha de fer constar el seguit
de centres triats per ordre de preferència.

1.

Fotocòpia del llibre de família del primer i segon full i del full on està inscrit
el vostre fill o filla.

2.

Fotocòpia del DNI del pare i de la mare, o del tutor legal, o de la targeta de
residència on consta el NIE si es tracta de persones estrangeres o el passaport
en cas de no tenir NIE. L’adreça d’aquests documents ha de coincidir amb la
de la sol·licitud, si no coincideix cal presentar certificat d’empadronament.
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3.

Fotocòpia de la targeta sanitària del nen o nena (TSI). En cas de no tenir-la
se n'ha de fer la sol·licitud.

4.

Fotocòpia del carnet de vacunacions o certificat equivalent.

5.

L'escola us demana que escriviu cinc raons per les quals voleu portar el
vostre fill o filla en aquest centre.

•

Horari preinscripció presencial
Del 19 al 22 de maig inclòs de 9h a 14h

Per a qualsevol informació estem a la vostra disposició
Esperem que estigueu bé de salut!!
Equip Directiu
Barcelona, 7 de maig 2020

