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1 CONTACTAR AMB
NOSALTRES

Podeu adreçar-nos un correu electrònic a
administracio@escoladedosrius.cat, o

trucar-nos al 93 791 93 48.

Així us podrem anar informant sobre totes les
novetats del procés de preinscripció.

2 REUNIÓ TELEMÀTICA
El dimecres 3 de març a les 17:15 farem una

reunió telemàtica per a totes les famílies
interessades.

En aquesta us parlarem sobre qui som i com
treballem a les etapes d'infantil i primària.

Us suggerim que estudieu la web de l'escola
on trobareu molta informació.

3 VISITES EN PETIT
GRUP

Atenent a les instruccions de Salut i Educació, les visites
presencials hauran de ser en grups de màxim 10 persones,

mantenint totes les normes de prevenció habituals.

Les visites es faran el dissabte 6 de març entre les 09:30 i les
14:00.

Seran visites de 15 minuts.

Màxim poden venir dues persones per alumne.

Cal demanar participar-hi contactant amb nosaltres abans del
4 de març.

Un cop rebudes les demandes us assignarem una  franja
horària.

4 PREINSCRIPCIÓ
TELEMÀTICA

Del 15 al 24 de març.

Enguany el Departament d'Educació vol establir la via
telemàtica com la preferent en el procés.

No patiu, us informarem detalladament sobre com
fer-ho i des de l'escola us orientarem i acompanyarem

en tot moment.

Facilitarem l'entrega de documents via aplicació,
correu electrònic i fins i tot whattsapp.

5 PUBLICACIÓ DE LES
ADMISIONS

Properament, el Departament d'Educació, publicarà el
calendari del procés.

A la web de l'escola anirem actualitzant tota la
informació tal i com vagi apareixent.

Es tracta d'un procés públic i amb totes les garanties
que estableix la llei.

6 MATRÍCULA
Si la normativa ho permet, optarem per fer entrevistes

individualitzades per acabar de resoldre els dubtes que
pugueu tenir i acabar d'explicar-vos la nostra línia

d'escola.

Us invitem a que consulteu:

7 INICIEM
L'ESCOLARITZACIÓ

Al setembre el/la/els vostre/a/s fill/a/s iniciaran la seva
escolarització a la nostra/vostra escola.

Us informarem sobre els serveis, horaris, activitats,
projectes, quotes, etc.

Si feu P3 hi haurà una reunió general i entrevistes
individualitzades amb els/les tutors/es.

Si feu un altre curs, uns dies abans d'iniciar el curs
coneixereu al/la vostre/a tutor/a.

Enllaç a la reunió telemàtica 

1-El nostre perfil d'alumne (Com volem que siguin els
nostres alumnes al acabar la seva escolarització)

2-La infografia del nostre Projecte Educatiu

https://meet.google.com/ngj-eitd-cem
https://drive.google.com/file/d/1szE3i_l43f1HOPFuyHQs1oyvSyV10PJH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iXC8qDPsdvuV1Ay2FpgOPXjnuFmO8ZJ6/view?usp=sharing

