
Benvolgudes famílies, 

ens va saber molt de greu no poder fer la jornada de portes obertes a 

finals de març i ara ens hem de dirigir a vosaltres sense ni tant sols haver-

vos pogut ensenyar l’escola. Estem vivint unes circumstàncies 

excepcionals que mai haguéssim volgut, però amb les que haurem 

d’adaptar-nos per continuar funcionant. 

Ara toca fer la preinscripció i, si heu triat el nostre centre com a primera 

opció, és imprescindible que llegiu la informació següent per poder-la dur 

a terme: 

1. Calendari: Del 13 al 22 de maig ambdós inclosos

2. Diferents opcions per fer la preinscripció:

2.1 Opció telemàtica (Del 13 al 22 a través del següent enllaç

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/ (l’aplicatiu 

encara no està operatiu). 

2.1.1 Un cop feta a l’aplicatiu, haureu d’enviar el resguard de la 

sol·licitud i tota la *documentació requerida al correu de 

l’escola a8031319@xtec.cat 

2.1.2 L’escola us comunicarà que s’ha rebut la documentació i 

si hi ha algun problema es posarà en contacte amb 

vosaltres. 

2.2 Opció presencial (Del 19 al 22 de maig). Cal fer-la amb cita 

prèvia. Trucant al telèfon 938171426 en horari d’atenció o 

enviant-nos un missatge al correu del centre 

a8031319@xtec.cat  

2.2.1 Caldrà portar la documentació per a poder-la escanejar o 

fotocopiar i la sol·licitud emplenada de casa. 

2.2.2 Caldrà portar mascareta, guants i bolígraf de casa per tal 

d’emplenar aquells camps en que heu tingut dubtes a 

l’hora de completar la sol·licitud a casa. 

2.2.3 No podran acudir al centre persones de grups d’especial 

vulnerabilitat, en període de confinament o amb 
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símptomes. En aquests casos podran autoritzar per escrit 

a una altra persona per realitzar els tràmits. 

3. Horaris d’atenció:

Atenció telefònica durant el procés de preinscripció (Del 13 al 22)

De 9:00 a 12:00

Atenció presencial (Del 19 al 22)

De 9:00 a 12:00

4. Podeu consultar també la informació a la capçalera de la nostra

pàgina web:

https://sites.google.com/view/escolallebeig

Posteriorment, es publicarà el barem amb les puntuacions

obtingudes i s’obrirà un període de reclamació. S’informarà sobre

les dates.

5. *Documentació

La documentació cal enviar-la escanejada o fotografiada, però cal 
assegurar que la informació és llegible. 

- Full de preinscripció omplert. (Codi centre: 08031319).
- Fotocòpia del DNI o NIE de l'alumne/a (si en té).
- Fotocòpia del DNI o NIE del pare o de la mare.
- Fotocòpia de la targeta sanitària.
- Full d'empadronament de Vilobí (si no coincideix amb el DNI).
- Fotocòpia del llibre de família on constin el pare i la mare de
l'alumne/a.
- Fotocòpia del carnet de família nombrosa (en cas de ser-ne).

6. Per fer la matrícula, el centre facilitarà uns documents que caldrà
portar omplerts i signats i també es demanarà una fotocòpia del
llibre de vacunació. Ja s’informarà sobre la data de matriculació.

Si teniu algun dubte al respecte, ja ens ho fareu arribar ara que ja 

sabeu com contactar amb nosaltres. 

https://sites.google.com/view/escolallebeig


Salutacions i molta salut 

 Equip directiu  


