
DATES
14 PREINSCRIPCIÓ

 

Empleneu el document. Si necessiteu que us ajudem, podem fer una

trobada virtual.                         Poseu-vos en contacte al correu

preinscripcions@carmelites.cat o bé trucant al 977 50 53 22 o 977 50 53 23

(horari de dilluns a divendres, de 9.30h a 13.30h i de 16h a 18h).

Escanegeu o feu una fotografia dels documents (vegeu full següent).

Envieu el resguard de la sol·licitud i els documents escanejats o fotografiats

al correu preinscripcions@carmelites.cat

Rebreu el justificant de recepció per part de l'escola. 

1.

2.

3.

4.

5.

13 al 22 de maig: opció telemàtica

19 al 22 de maig: opció presencial amb cita prèvia
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Si necessiteu ajuda, no ho dubteu!
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Farem unes webinars, a les 15h, per explicar procediment i resoldre

possibles dubtes:  

Dubtes sobre la preinscripció: telèfon 977 50 53 22 o 977 50 53 23

(horari de dilluns a divendres, de 9.30h a 13.30h i de 16h a 18h) o bé

escrivint un correu a preinscripcions@carmelites.cat per resoldre

qualsevol tipus de dubte.

13 al 22 de maig
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WEBINAR DILLUNS 11 WEBINAR DIMARTS 12i

FORMULARI

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/obligatoris/
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDllOGUyMDQtNDIyZS00YjU1LTk3NGQtYmNkMTFmMDFhOGRm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228e16d4cf-9be2-4954-918c-3e6d5540b81b%22%2c%22Oid%22%3a%22aaf98ba0-db58-4e02-8e5d-f24d06c0d74f%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDdmODgwZjAtNzc1Yy00MjA4LTk5OWEtMTRlYTE3Mjg5ZThk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228e16d4cf-9be2-4954-918c-3e6d5540b81b%22%2c%22Oid%22%3a%22aaf98ba0-db58-4e02-8e5d-f24d06c0d74f%22%7d
https://forms.gle/avyQ17AxGshp1yaz5


PREINSCRIPCIÓ
Empleneu el formulari per fer preinscripció telemàtica o presencial.1.

 

  2. Ens posarem en contacte per concertar la trobada: reviseu les vostres   

 dades (correu electrònic o telèfon).

   3. Podeu descarregar-vos la sol·licitud. Si no, ja us la facilitarem a l'escola. 

  

    Si pot ser, porteu-la emplenada de casa. Si la voleu emplenar a l'escola,               

recomanem que porteu el vostre bolígraf.

   4. Porteu tota la documentació (vegeu apartat següent).

   5. Recordeu que heu de venir amb mascareta i guants.

   6. Preferiblement ha de venir una sola persona, en la mesura del possible.

  7. No han de venir persones vulnerables 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 documentació.

L'original i una còpia del llibre de família o altres documents relatius a la

filiació. 

L'original i una còpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o

guardador/a de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta

de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d'estrangers

comunitaris, document d'identitat del país d'origen.

Documentació  acreditativa dels criteris de prioritat que es marquin a la

sol·licitud (família nombrosa, NEE...).
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PROCEDIMENT

DOCUMENTACIÓ
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Enllaç SOL·LICITUD

FORMULARI CITA PRÈVIA

ATENCIÓ TELEFÒNICA: 977 50 53 22 o 977 50 53 23

                                          de dilluns a divendres, 

                                          de 9.30h a 13.30h i de 16h a 18h

Correu electrònic: preinscripcions@carmelites.cat

CONTACTE

19 al 22 de maig

https://drive.google.com/open?id=1B1wTU1ecNDJiPqjiSbj9EYQIkhk7tlB8
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=CITA_PREVIA:4::::4:P4_TIPUS_CALENDARI,P4_DOMINI:01_Oblig,43003495

