
 

 

 

INSTRUCCIONS EN LA GESTIÓ DE LA PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA DEL CURS 

2020/21. PRIMER CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL  

 

 

Pla de desconfinament: dels centres educatius per a la realització del procediment de 

preinscripció i matrícula escolar 

 

 

Calendari de preinscripció i matrícula  

 

 Període de presentació de sol·licitud de preinscripció: telemàtica: 13 a 22 de maig i/o 

per problemes amb la presentació telemàtica podeu trucar al telèfon de l’Ajuntament 

977416003 o al correu electrònic aj.riba-roja@altanet.org, on s’informarà i es resoldran tots 

els dubtes al respecte i en cas que no es puguin resoldre de forma telemàtica es concertarà 

cita prèvia amb el regidor d’ensenyament, prenent les mesures sanitàries adients per 

garantir la seguretat i la salut de tothom.  

  

 Matrícula: 17 al 23 de juny  

 

Presentació de la sol·licitud amb la documentació  

 

1) Presentació de la sol·licitud de preinscripció i la documentació acreditativa 

mitjançant un correu electrònic, aj.riba-roja@altanet.org adjuntant-hi el model de 

sol·licitud disponible al web del Departament degudament emplenat (en format PDF 

o per fotografia de la sol·licitud) i de la documentació oportuna, escanejada o 

fotografiada. 

  

2)  L’Ajuntament contestarà aquest correu justificant la recepció de la sol·licitud per a 

què el sol·licitant en tingui constància. 

 

3)  Organització de  la presentació de sol·licituds assignant una cita prèvia per l’accés 

al centre 

 

         En cas de no poder fer el tràmit  

 

 4) Validació de la sol·licitud i la comprovació de la documentació 

acreditativa. Es comprovarà la documentació identificativa i acreditativa dels criteris 

de prioritat presentada, escanejada o fotografiada.  

mailto:aj.riba-roja@altanet.org


 

 

Calendari Preinscripcions per al curs 2020-21 

 

El calendari és el següent: 

 

✓ Oferta de places escolars: entre el 11 i 13 de maig de 2020 

✓ Presentació de sol·licituds: telemàtica: 13 a 22 de maig i/o presencial  per 

problemes amb la presentació telemàtica podeu trucar al telèfon de l’Ajuntament 

977416003 o al correu electrònic aj.riba-roja@altanet.org, on s’informarà i es 

resoldran tots els dubtes al respecte i en cas que no es puguin resoldre de forma 

telemàtica es concertarà cita prèvia amb el regidor d’ensenyament, prenent les 

mesures sanitàries adients per garantir la seguretat i la salut de tothom. 

 

Matrícula 

 

Alumnes preinscrits amb plaça assignada: del 17 al 23 de juny de 2020 

 

 

Horari d’atenció al públic per preinscripcions presencials de forma excepcional: 

 Amb cita prèvia : Del 18 a 22 de maig de 2020  

          Telèfon: 977416003 

           Correu electrònic: aj.riba-roja@altanet.org 

 

*Cal prendre les mesures preventives necessàries, seguint les indicacions de les autoritats 

sanitàries. Recomanació de guants i mascareta.  

 

 

Horari d’atenció telefònica: De 10:00 a 13:00 

 

 

mailto:aj.riba-roja@altanet.org

