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ASSUMPTE: preinscripció curs 2021-2022
Benvolgudes famílies,
Segons el
Padró
Municipal d’Habitants,
el/la vostre/a fill/a
es
troba
en edat d’accedir a
les Escoles Bressol Municipals. En cas d’estar interessats en sol·licitar-hi una plaça, us comuniquem que
la preinscripció es farà en la següent data i forma:

De forma telemàtica del 10 al 21 de maig de 2020 les 24h, mitjançant
els enllaços següents:

https://www.kindertic.com/ca/preinscripcions/52-cf (si la primera opció és EBM Cristòfol Ferrer)
https://www.kindertic.com/ca/preinscripcions/53-sa (si la primera opció és EBM Sta.Anna)


A l’OFICINA D’ATENCIÓ AL CIUTADÀ de l’Ajuntament (Plaça de la Fàbrica, 1). Les persones que no
puguin fer tràmits telemàtics podran demanar cita prèvia a través del formulari de la página web de
l’Ajuntament ( http://www.premiadedalt.cat ) o bé telefònicament al 93 693 15 15, indicant el dia i
hora desitjats i el tràmit a fer.


Per qualsevol dubte podeu trucar a l’Ajuntament de 9’30 a 13’30h a 936931515 (ext. 1 o ext. 6)
o a les escoles bressol en horari de 9’30h a 12’30h als telèfons:

AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE DALT
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l''autenticitat del document a
https://bpm.premiadedalt.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el ''Codi Segur de Verificació'' que apareix a la capçalera.

EBM Cristòfol Ferrer
EBM Sta.Anna

93 693 15 70
93 693 15 71

No obstant això, us informem que l’oferta de places és limitada i que es distribuirà en funció de la
demanda, el barem de punts i les possibilitats dels centres. El full de preinscripció el podeu obtenir a
l’enllaç de la plataforma telemàtica indicada i, en cas optar per la forma presencial (cita prèvia), us el
facilitarem nosaltres.
Per consultar el preus públics de les Escoles Bressol Municipals de Premià de Dalt, us podeu dirigir al següent link de la
pàgina web de l’Ajuntament:
http://www.premiadedalt.cat/fitxers/noticies/ensenyament/escoles-bressol-municipals/curs-202021/ebressol_preuspublics-_curs2020_21.pdf

Podeu demanar hora per les portes obertes presencials i visitar l’escola, ompliu el qüestionari i se us
assignarà dia i hora per la visita (seguint les mesures marcades per salut).
https://forms.gle/pfcnV89UErbPJEGr7

Us comuniquem que també podeu visitar l’escola de forma virtual als següents enllaços o
les xarxes socials de les Escoles Bressol Municipals (Facebook i Instagram).

a

https://youtu.be/QtyOvHeiZzI
https://youtu.be/0kSAJF16J_M

Atentament,
Gemma Ferran Casas
Directora Escoles Bressol Municipals
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