
 
 

EBM LA CABANYETA 
CODI DE CENTRE 08061415 

C/VINT-I-SIS,4, 08794 LES CABANYES  

 

PREINSCRIPCIONS EBM LA CABANYETA  PEL CURS 2022-2023 

Període de presentació de sol·licitud de preinscripció: del 9 al 20 de maig 
2021 

Matrícula: del 16 al 22 de juny de 2022 

 

Com farem el procés de PREINSCRIPCIÓ i MATRÍCULA? 

• Presentació de la sol·licitud de PREINSCRIPCIÓ:  

Per tal de reduir la presència de famílies en el centres, demanem fer la 

presentació de la sol·licitud de preinscripció i la documentació acreditativa 

mitjançant  correu electrònic. 

Passos a seguir: 

1.- Omplir la sol·licitud que trobareu a la web de la llar o bé a la web del 

Departament degudament emplenada. 

2.- Adjuntar en aquesta instància la següent documentació: 

 DNI del sol·licitant (pare, mare o tutor/a) o de la targeta de residència. 

 Llibre de família o d'altres documents relatius a la filiació (partida de 

naixement). 

 Si s’escau, la documentació acreditativa corresponent per certificar els 

criteris al·legats a la sol·licitud a efectes de barem de punts. 

3.- Enviar  la sol·licitud al correu de la llar: lacabanyeta_@hotmail.com 

  
El formulari de sol·licitud de preinscripció el trobareu disponible en 

breu a la web de La Cabanyeta www.ebmlacabanyeta.cat o bé a la 

pàgina del Departament d’Educació.  
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A TENIR EN COMPTE: 

 Amb l’enviament de la sol·licitud i la documentació acreditativa adjunta al 

correu de la llar ja queda formalitzada. L’escola bressol us contestarà 

aquest correu justificant la recepció de la sol·licitud per a què el 

sol·licitant en tingui constància. 

Casos excepcionals  

De manera excepcional, per als casos en què els sol·licitants no puguin fer la 

presentació de manera telemàtica, es gestionarà per  telèfon assignant una cita 

prèvia per l’accés al centre. 

Per a cites prèvies cal demanar cita trucant al 938921210 

 

• Presentació de la MATRÍCULA  

De la mateixa manera que en la preinscripció, també es substituirà la gestió 

presencial per una confirmació de matrícula i l’enviament de la documentació  

necessària a través d’un correu electrònic a la bústia de la llar i respondrem al 

correu com a justificant de la formalització de la matrícula.  Tanmateix, per a 

casos excepcionals, la llar d’infants gestionarà el tràmit de la matrícula a través 

de cites prèvies, demanades per telèfon en cas que sigui necessari.  

 

S’informarà a les famílies dels alumnes admesos quina documentació cal 

aportar durant la matrícula. 

Restem a la vostra disposició. Per a qualsevol dubte contacteu amb nosaltres a 

través del correu electrònic del centre: lacabanyeta_@hotmail.com o bé trucant 

al 938921210 

 

TOTA LA INFORMACIÓ RELATIVA AL PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ EL 

TROBAREU A LA WEB DEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ: 

https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/infantil-0-3/informat/prepara-documentacio/ 


