
Apreciades famílies, 

Com ja sabeu, el Departament d’Educació ja ha publicat tota la informació            

referent a la preinscripció per al proper curs escolar. 

És per aquest motiu que us fem arribar un breu resum del protocol per a la                

realització: 

Cal utilitzar de manera general la sol·licitud amb suport informàtic. S'hi pot            

accedir (preinscripcio.gencat.cat) mitjançant un ordinador, una tauleta tàctil        

o un telèfon mòbil. Una vegada enviades telemàticament les dades s'obté el            

resguard de la sol·licitud. Aquest resguard s'ha d'enviar per correu electrònic a la             

bústia electrònica oficial del centre (csm@csm.cat) juntament amb la         

documentació escanejada o fotografiada. 

El nostre Col·legi ha de respondre al correu de confirmació, com a justificant de              

la formalització de la sol·licitud de preinscripció. 

Important: La sol·licitud de preinscripció es considera formalitzada amb         

l'enviament del correu electrònic, amb el resguard i la documentació          

acreditativa adjunta escanejada o fotografiada. 

Per als casos en què la família no pugui fer telemàticament el tràmit de              

presentació de sol·licitud, aquesta es podrà presentar presencialment al centre.          

En aquest cas, podeu demanar cita prèvia al nostre Col·legi utilitzant el correu             

preinscripcio@csm.cat o el telèfon 93.410.40.05 (de 9 a 13.30 h). 

Si decidiu venir de forma presencial, heu de seguir les següents recomanacions            

que ens han traslladat des dels organismes oficials: 

● al centre ha de venir el menor nombre possible de persones a fer les              

gestions (preferiblement, una sola persona); 

● cal portar la documentació per a poder-la escanejar o fotocopiar i, si pot             

ser, la sol·licitud emplenada des de casa. En el cas que es prevegi             

emplenar la sol·licitud en paper al col·legi, cal portar el propi bolígraf; 

● es recomana portar mascareta i guants; 

● no han d’acudir al centre les persones de grups d'especial vulnerabilitat o            

en període de confinament, o que presentin símptomes; en aquest cas,           

poden autoritzar per escrit a una altra persona a portar la sol·licitud i la              

documentació. 

 

Trobareu tota la informació amb els enllaços corresponents a la nostra pàgina            

web (www.csm.cat). Si teniu algun dubte, podeu dirigir-vos al cap d’estudis de            

l’etapa corresponent: Begoña Vega, cap d’estudis d’Infantil i Primària         

(bvega@profe.csm.cat) i Joan López, cap d’estudis d’ESO i Batxillerat         

(jlopez@profe.csm.cat). 

 

Rebeu una cordial salutació, 

 

La Direcció 
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