Benvolgudes i benvolguts,
Com bé sabeu, avui s’inicia el procés de preinscripció 2022-2023 als ensenyaments
obligatoris de secundària (ESO).
Quan s’ha de fer?
o Del 9 al 21 de març de 2022 (ambdós inclosos). Les sol·licituds que es
presentin fora d’aquest termini perdran qualsevol prioritat a l’hora d’obtenir
plaça.
Com s’ha de fer?
o La preinscripció té un format totalment telemàtic, però si necessiteu ajuda o
assessorament per a qualsevol dubte que pugueu tenir, podeu demanar cita
prèvia al centre: Telf: 93 805 09 04 o bé secretaria@escolaanoia.cat
Abans d’omplir la sol·licitud, us recomanem que prepareu la documentació requerida:
o DNI o NIE del pare, la mare o el tutor o la tutora de l'alumne/a.
o Llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
o Si s’escau, la documentació acreditativa dels criteris de prioritat (família
nombrosa, família monoparental, discapacitats,...). Recordeu també, que si el
centre escollit en primera opció és un centre adscrit (vinculat) a l’Escola Anoia,
caldrà que ho indiqueu en la sol·licitud.
Un cop ho tenim tot hem d’anar al següent enllaç:
•

Sol·licitud de preinscripció d’educació secundària obligatòria

•

Codi de centre de l’Escola Anoia: 08056432

És important que la llegeixis bé abans de marcar-hi qualsevol opció:
Us volem recordar que el calendari de preinscripció escolar s’inicia al març i s’acaba
amb la formalització de la matrícula, a finals de juny. Per tot això, serà important que
recordeu fer un seguiment de la vostra preinscripció durant tot aquest temps.
o Presenta la sol·licitud del 9 al 21 de març de 2022
o Fes el seguiment de la teva sol·licitud des del 21 d’abril de 2022
o Assabenta’t de la plaça obtinguda: 10 de juny de 2022
o Formalitza la matrícula del 21 al 29 de juny de 2022
Per obtenir una informació més detallada sobre la preinscripció per al proper curs
2022-2023 cliqueu el següent enllaç.
Rebeu una cordial salutació,
Escola Anoia
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