Benvolgudes famílies de 6è,
Ens hagués agradat poder compartir aquest procés de preinscripció amb molta més
proximitat que la que ara podrem oferir-vos, sigui com sigui no volem deixar-vos sols/es i, per
aquest motiu, us oferim un seguit d’informacions pràctiques.

Termini per presentar la sol·licitud: del 13 al 22 de maig de 2020
Procés TELEMÀTIC

Procés PRESENCIAL

Termini per presentar la sol·licitud: del 13 al 22 de maig de 2020

Demanar cita prèvia: (consultar web institut)
Presentar sol·licitud del 19 al 22 de maig de 2020

TRAMITACIÓ
Ompliu el formulari que trobareu a preinscripcio.gencat.cat.

TRAMITACIÓ
Omplir i presentar la sol·licitud: CATALÀ o
CASTELLANO

Feu una foto amb el mòbil o escanegeu tota la documentació general
o específica que necessiteu en funció dels criteris que hagueu indicat
al formulari.

Cal fer constar l'identificador de l’alumne del
Registre d'alumnes (IDALU)

Envieu en un correu electrònic el document de resguard i tota la
documentació en format digital (fotografies o arxius escanejats) a
l’adreça electrònica del centre educatiu que heu indicat en primera
opció.
INS Pau Claris: a8052608@xtec.cat

Cal emplenar el camp de l'adreça de correu
electrònic per poder rebre el missatge amb el codi de
la sol·licitud de preinscripció. Si no s'ha indicat cap
adreça de correu es pot demanar el codi de la
sol·licitud al centre demanat en primer lloc.

Rebreu confirmació de recepció de l’institut
●
●
●

Criteris de prioritat i documentació
Presentació de documentació: fins al 25 de maig de 2020
Calendari RESULTATS: Publicació (provisional 29 de maig) a la pàgina Web de l’institut http://iespauclaris.org/
RECLAMACIONS del 2 al 5 de juny.

Un cop acabat tot el porcés de preinscripció caldrà fer la matrícula definitiva del 13 al 17 de
juliol de 2020.
Ens podeu anar seguint i comunicar-vos amb nosaltres a través de les xarxes.
Pàgina WEB
http://iespauclaris.org/

Cordialment,

Mercè Miralles
DIRECTORA
INS Pau Claris
Barcelona, 11 de maig de 2020
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