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ANUNCI
Comença el procés de preinscripcions i matrícules de les Llars d’Infants Municipal “Les
Orenetes” d’Aiguaviva pel curs 2020-2021.
El Departament d’Educació va ajornar els tràmits relacionats amb el procediment de
preinscripció i matriculació de l’alumnat de tots els ensenyaments, en totes les etapes,
per tal que es poguessin dur a terme amb totes les garanties dins les circumstàncies
excepcionals actuals.
Enguany, s’ofereix el número de places per la llar, tenint en compte que, queda
condicionada a possibles modificacions segons l’evolució de l’estat d’alarma decretat amb
motiu de la pandèmia de la COVID-19 i de les instruccions que puguin arribar de les
autoritats sanitàries.
Així doncs, per tal de formalitzar la sol·licitud de preinscripció dels infants a la Llar
d’Infants d’Aiguaviva, cal tenir present els terminis del següent calendari:
Del 13 al 22 de maig
Període de presentació de sol.licituds de preinscripció de forma telemàtica (recomanada)
o presencial.
De forma telemàtica haureu de trametre tota la documentació escanejada o fotografiada
al correu auxiliar@aiguaviva.cat.
De forma presencial a l’Ajuntament (només en cas que la telemàtica no sigui possible).
Haureu de sol·licitar cita prèvia i concretarem dia i hora per poder-vos atendre a partir
del 18 de maig (trucant al 972235007)
2 de juny
Publicació de la llista d’admesos, segons criteris del Reglament Regulador de la Prestació
del Servei de la Llar d’Infants Municipal d’Aiguaviva.
Del 3 a 5 de juny
Període de reclamacions a la llista d’admesos.
8 de juny
Sorteig de desempat, si és el cas
16 de juny
Publicació de la llista definitiva dels admesos i llista d’espera
Del 17 al 23 de juny
Formalització de la matrícula

La qual cosa es fa pública per a general coneixement.

