PREINSCRIPCIÓ 2020-21
ESCOLA POMPEU FABRA
DATES I OPCIONS DE SOL·LICITUD
Del 13 al 22 de maig opció telemàtica : un bon acte de
responsabilitat !
Del 19 al 22 de maig opció presencial a l’escola, amb cita
prèvia. (porta principal de Can Sabata pel C/ Camí de l'Àngel, 6 )
Recomanem que feu el tràmit telemàtic, sempre que tingueu
dispositius i connectivitat. Fomentem els valors de responsabilitat i
reduïm la mobilitat de persones en la situació excepcional actual.

COM ES FA L'OPCIÓ TELEMÀTICA ?
Prepareu el vostre dispositiu : l'ordinador, una tauleta o un
telèfon mòbil.
http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/obligatori
s/index.html
Seguiu les opcions Presentar sol.licitud / Per internet,
sol.licitud suport informàtic.
Una vegada enviades les dades s’obté el resguard de la
sol·licitud
,
que
enviareu
al
correu
electrònic:
b7004955@xtec.cat juntament amb l'altra documentació
escanejada o fotografiada.
Des de l’escola contestarem aquest correu i us servirà com a
justificant.

COM ES FA EL TRÀMIT PRESENCIAL ?
En aquells casos que no es pugui fer l’opció telemàtica, es
podrà presentar la documentació a l’escola demanant cita
prèvia.
Es donarà la cita a partir de dimecres 13 maig al web
www.pompeufabra.cat o al telèfon 696378570 o
972369215. Caldrà seguir les indicacions de prevenció:
persona per alumne
full sol.licitud amb les dades
documents originals (els escanejarem)
✔ es recomana portar mascareta i guants

♻

QUINA DOCUMENTACIÓ CAL PRESENTAR ?
Sol·licitud preinscripció si es fa presencial o resguard de la sol.licitud
pel tràmit telemàtic.
Llibre de Família o altres documents relatius a la filiació
DNI de la persona sol·licitant o de la targeta on consta el NIE en el cas
de persones estrangeres. També el DNI de l’alumne, si en té.
Si l’adreça que consta al DNI no és correcta, cal presentar el Certificat
d’empadronament i convivència.
Targeta d’Identificació Sanitària (TIS) de l’alumne/a
Carnet de vacunes o certificat mèdic oficial on figurin les dosis de
vacunes rebudes amb les dates corresponents.
Una foto del nen/a (només la cara) en format digital.
DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Beneficiari de l’ajut de la renda garantida de ciutadania.
Contracte de treball o certificat de l’empresa, en el cas que no es
visqui a Lloret però que el pare o mare hi treballi i vulgui al·legar-ho
Certificat de disminució igual o superior al 33% de l’alumne/a, pare,
mare, tutors o germans.
Carnet de família nombrosa o monoparental, si és el vostre cas.
Presentació de documentació adicional: fins al 25 de maig .(sol.licitud dins
el termini).
Seguiu-nos a http://www.pompeufabra.cat/preinscripcio-20202021/

