
NOVES INSTRUCCIONS!!

c/ montanyans nº4    08730  La Ràpita                       tel: 620383423                                 a8037528@xtec.cat

- Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a 
  la filiació
- Original i fotocòpia del DNI o NIE, passaport del pare i mare o tutor/a i
alumne/a
- Original i fotocòpia de targeta sanitària.
- Original i fotocòpia de carnet de vacunes.
- Quan el domicili habitual que s'al.lega no coincideixi amb el  DNI o NIE,
volant municipal de convivència de l'alumne on ha de constar on conviu
amb la persona sol.licitant.
-Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental.
-Original i fotocòpia del certificat o targeta acreditativa de la discapacitat.
 

PREINSCRIPCIÓ
2020/2021

Tramitació telemàtica..... .......del 13 al 22 de maig

ESCOLA SANT DOMÈNEC

La sol.licitud es podrà omplir en el següent  enllaç.
http://queestudiar.gencat.cat/es/preinscripcio/
 
El resguard de la sol·licitud junt amb la documentació 
acreditativa escanejada o fotografiada, s' haurà d'enviar
al correu de l'escola demanada en primera opció.
 
Correu electrònic de l'escola : a8037528@xtec.cat
Codi de centre: 08037528
 
L'escola contestarà al correu  justificant la recepció, una
vegada comprovi que tot és correcte.
 

Petició cita prèvia................  del 13 al 22 de maig
Horari telèfon de 9:30 a 12:00
Amb cita prèvia.....................del 19 al 22 de maig
( Ha de venir una sola persona a fer la gestió)
Es podrà demanar cita prèvia  des del dia 13 de  maig
mitjançant el telèfon o al nostre correu electrònic.
Caldrà portar tota la documentació necessària.
Es recomana portar mascareta, guants i bolígraf.
NO han d'acudir al centre les persones de grups
d'especial vulnerabilitat, en aïllament o que presentin
símptomes. En aquests casos poden autoritzar per
escrit a una altra persona per fer el tràmit.
 
 

ON LINE

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PORTAR
Telèfon:  620 383 423
Correu: a8037528@xtec.cat
 
web: https://sites.google.com/a
/xtec.cat/ceipsantdomenec/

Degut a l´emergència sanitària ocasionada per la COVID'19, durant la
preinscripció pel curs 2020-2021, cal reduir al màxim els tramits presencials, per

això recomanem que aquesta es faci de forma telemàtica i, quan això no sigui
possible es podrà fer mitjançant cita prèvia .

CITA PRÈVIA


