PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA DEL CURS 20/21

Educació infantil, Educació Primària i ESO
Benvolgudes famílies,
Us informem dels tràmits corresponents per a fer efectiva la preinscripció i posterior
matrícula del curs 2020-2021 als nivells de segon cicle d’Educació Infantil, Educació
primària i Educació secundària obligatòria.

TRÀMITS TELEMÀTICS, NO PRESENCIALS
Es podrà fer la preinscripció telemàtica entre el 13 i el 22 de maig amb aquests passos:
Omplir la sol·licitud en línia a l'enllaç: preinscripcio.gencat.cat
Enviar la documentació, escanejada o fotografiada, al correu electrònic del
nostre centre: col-elcarme-lleida@xtec.cat
-Resguard de la sol·licitud.
-Document nacional d’identitat dels pares.
-Llibre de família.
-Targeta sanitària de l'alumne o alumna.
Si es el cas:
-Títol de família nombrosa o monoparental.
-Certificat de discapacitat (igual o superior al 33%).
Un cop revisada la sol·licitud i la documentació aportada, des de l’escola es
retornarà un correu electrònic justificant la recepció de la sol·licitud per tal que
es consideri formalitzada.

TRÀMITS PRESENCIALS
Tot i no ser la fórmula més aconsellable degut a la situació generada per la pandèmia
de Covid-19, es podrà fer la preinscripció presencial entre el 19 i el 22 de maig. En
aquest cas, cal:
Demanar cita prèvia a partir del dia 13 de maig, contactant amb el centre al:
Correu electrònic: col-elcarme-lleida@xtec.cat
Telèfon: 605 84 46 84
Acudir al centre, de forma únicament personal, el dia i hora assignat amb les
mesures preventives establertes per les autoritats sanitàries. L’escola també
habilitarà les mesures preventives corresponents en quant a les persones i els
espais.
Aportar tota la documentació establerta prèviament i explicada anteriorment.

La materialització de la matrícula definitiva queda prevista per a més endavant, del 13
al 17 de juliol. Per a aquest efecte, contactarem de nou amb les famílies.
Estem a la vostra disposició per qualsevol dubte o consulta:
Correu electrònic: col-elcarme-lleida@xtec.cat
Telèfon: 605 84 46 84
Atentament,
La Direcció

