Granollers, 9 de maig de 2020
Benvolguda família,
Desitgem que a l’arribada d’aquesta informació estigueu tots bé de salut. Ens adrecem
a vosaltres per comunicar-vos que, finalment, la preinscripció escolar per l'educació infantil,
primària i ESO serà entre el 13 i el 22 de maig.
Es podrà fer de manera:
(a) Telemàtica i no presencial des del dia 13.
(b) Presencial, només amb cita prèvia, ateses les actuals circumstàncies extraordinàries
per la covid-19, entre el 19 i el 22 (Cal tenir present que divendres 22 de maig és
l’Ascensió i, per tant, festiu a Granollers).
La formalització de la matrícula està prevista entre el 13 i 17 de juliol.
PREINSCRIPCIÓ TELEMÀTICA
Com a prevenció davant el coronavirus, es promou la preinscripció telemàtica, i el tràmit es
podrà fer tot online, a través del portal preinscripcio.gencat.cat. S’elimina la necessitat de
presentar la sol·licitud i la documentació en paper al centre, i queda substituïda per utilitzar el
formulari telemàtic i enviar el resguard de la sol·licitud amb la documentació necessària* escanejada o fotografiada- mitjançant un correu a la bústia electrònica oficial del centre
demanat en primera opció (atencio@lestel.net / a8017815@xtec.cat). El centre contestarà
aquest correu justificant la recepció de la sol·licitud per a què el sol·licitant en tingui constància
de la seva formalització.

PREINSCRIPCIÓ PRESENCIAL
De manera excepcional, per als casos en què els sol·licitants no puguin fer la presentació
telemàtica, l’escola ha organitzat la presentació de sol·licituds assignant una cita prèvia per a
l’accés al centre.
Atenció presencial CITA PRÈVIA
19, 20 i 21 de Maig
Horari atenció presencial
De 9.00h a 13.30h
Direcció
C/ Girona, 55 (Secretaria)
- Al telèfon de l’escola (de 9.00 a 13.00 i de 15.00
a 17.00h):
COM sol·licitar CITA PRÈVIA des
del primer dia de preinscripció (13
de maig)

ALTRES aspectes IMPORTANTS

938702433
-

Per correu electrònic especificant nom del
sol·licitant, de l’alumne/a i telèfon de contacte:
a8017815@xtec.cat / atencio@lestel.net

(1) La preinscripció serà individual. Al centre només
podrà accedir una persona. (2) Caldrà ser puntual,
respectar els espais establerts, les distàncies de
seguretat i les senyalitzacions. (3) Per accedir al centre
caldrà portar mascareta i posar-se guants. (4) Caldrà
portar la sol·licitud de preinscripció emplenada (adjuntem
arxiu) i la documentació identificativa i/o acreditativa* en
un únic sobre o plàstic. (5) En cas de que hi hagi algú
dintre i sigui necessari esperar, es farà per precaució a
la porta d'entrada.

*Documentació identificativa a presentar (llibre de família, DNI de la persona sol·licitant pare/mare/tutor legal- i DNI de l’alumne/a si en té) i documentació acreditativa en cas de ser
necessària (Contracte de treball, tarja acreditativa de discapacitat,...)

Com veieu família ara si que ja s’acosta el moment de triar i sabem que no és una
decisió ni un moment fàcil. Recordeu que restem a la vostra disposició per a qualsevol dubte o
aclariment i que, independentment de la vostra decisió, sempre tindreu les portes de L’Estel
obertes!

Salut a tothom i... Us esperem entre el 13 i 22 de maig!

TOT SORTIRÀ BÉ I JUNTS CONSTRUIREM FUTUR!

Sergi Barragán
Director Pedagògic

