PREINSCRIPCIONS EBM LA CABANYETA PEL CURS 2020-2021
Període de presentació de sol·licitud de preinscripció: del 13 al 22 de maig.
Matrícula: del 17 al 23 de juny de 2020
* En cas que sigui necessari modificar el calendari per causa de força major, es comunicarà de
nou les noves dates una vegada es facin públiques.

Informacions sobre els canvis en el procediment de PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA:


Presentació de la sol·licitud de PREINSCRIPCIÓ:

Per tal de reduir la presència de les famílies en els centres educatius, s’admet la presentació de la
sol·licitud de preinscripció i la documentació acreditativa mitjançant un correu electrònic a la bústia
electrònica oficial de la llar d’infants o escola bressol demanada en primera opció, adjuntant-hi el
model de sol·licitud disponible al web del Departament degudament emplenat (en format PDF o
per fotografia de la sol·licitud) i de la documentació oportuna, escanejada o fotografiada.
Per tant, la sol·licitud de preinscripció es considerarà formalitzada amb l’enviament d’aquest correu
electrònic, amb la sol·licitud i la documentació acreditativa adjunta. L’escola bressol contestarà
aquest correu justificant la recepció de la sol·licitud per a què el sol·licitant en tingui constància


Casos excepcionals

De manera excepcional, per als casos en què els sol·licitants no puguin fer la presentació de
manera telemàtica, es gestionarà per telèfon assignant una cita prèvia per l’accés al centre.
Aquestes cites prèvies tindran lloc entre el 19 i el 22 de maig de 2020


Presentació de la MATRÍCULA

De la mateixa manera que en la preinscripció, també es substituirà la gestió presencial per una
confirmació de matrícula i l’enviament de la documentació necessària a través d’un correu
electrònic a la bústia de la llar i respondrem al correu com a justificant de la formalització de la
matrícula.
Per a casos excepcionals, la llar d’infants gestionarà el tràmit de la matrícula a través de cites
prèvies, demanades per telèfon.

El formulari de sol·licitud de preinscripció encara no està disponibles, de seguida que ho
estiguin, us ho comunicarem a través de la web juntament amb tota la documentació que
cal presentar en cada procés.

Per a qualsevol dubte a partir de la setmana vinent podreu contactar amb la llar via telefònica. Ja
us avisarem quan el telèfon estigui a disposició.
Restem a la vostra disposició per qualsevol dubte al correu electrònic del centre:
lacabanyeta_@hotmail.com

EBM LA CABANYETA
C/VINT-I-SIS, 4
08794 Les Cabanyes

