
      Plaça Sant Domênec, 1 

                                                                                                                                                    08759 Vallirana 

      Telf. 93 683 28 46 

      a8030777@xtec.cat 

 

Benvolgudes famílies, 

Amb el desig que tots seguiu amb bon estat de salut, us comuniquen que amb data d’avui, 7 de 
maig de 2020, s’han donar a conèixer les INSTRUCCIONS per als CENTRES EDUCATIUS referents a LA 
PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA del curs 2020/21.  

De tots és conegut que en el context social actual s’ha hagut d’ajornar el procés de  preinscripció. 
Ara que es reprèn es fa amb una sèrie de canvis: d’una banda, prioritzant les actuacions 
telemàtiques i, d’altra banda, donant cita prèvia per aquelles famílies que hagin de fer-ho de 
manera presencial.  

Recordeu que els alumnes que continuen al centre no  és necessari que facin la preinscripció pel 
curs vinent. Més endavant rebreu informació sobre la confirmació de continuïtat al centre. 

PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD DE PREINSCRIPCIÓ 

Pot fer-se de dues maneres: 

a) Telemàticament 

Termini: del 13 al 22 de maig 

En la mesura del possible, es recomana fer la sol·licitud en suport informàtic. 

Vosaltres feu la sol·licitud (us enviarem l’enllaç quan es publiqui) i envieu a l’escola un correu 
electrònic (a l'adreça secretaria@dominiquesvallirana.com) amb el resguard i la documentació 
acreditativa corresponent. 

Des de l’escola us contestarem dient que hem rebut la sol·licitud perquè en tingueu constància. 

En cas de necessitar-ho, us oferirem assessorament per omplir la sol·licitud. Ens feu un correu i 
ens posem en contacte amb vosaltres. 

b) De manera presencial 

Termini: del 19 al 22 de maig 

Aquelles famílies que no pugueu fer la sol·licitud de manera telemàtica, truqueu a l’escola 
(93.683.28.46) i us donarem una cità prèvia (dia i hora) perquè pugueu venir a l’escola a fer o a 
presentar la sol·licitud. 

- Al centre ha de venir el menor nombre possible de persones a fer les gestions 
(preferiblement, una sola persona) 

- Sempre que es pugui, s’ha de portar la sol·licitud emplenada des de casa i la documentació 
necessària ja fotocopiada. En el cas que sigui necessari omplir el full de sol·licitud al centre, 
es recomana portar el vostre propi bolígraf. 

- És obligatori portar mascareta i guants. 

- No han d’acudir al centre les persones de grups d’especial vulnerabilitat o en període de 
confinament, o que presentin símptomes; en aquest cas, podeu autoritzar per escrit a una 
altra persona a portar la sol·licitud i la documentació. 

Us recomanem que estigueu atents als correus que us anirem enviant perquè intentarem facilitar, 
tant com sigui possible, la gestió de la sol·licitud i la informació que el Departament d’Educació ens 
vagi facilitant. Ara per ara, encara no disposem del document de preinscripció. 

En el cas que tingueu algun familiar o amic que estigui interessat a fer la preinscripció al nostre 
centre, podeu fer-li arribar aquesta informació. 

Restem a la vostra disposició per qualsevol dubte que tingueu. 

Ben atentament, 

LA DIRECCIÓ 


