
 

INSTRUCCIONS PER A LES PREINCRIPCIONS A LES ESCOLES BRESSOL 

MUNICIPAL  

 

Presentació de sol·licituds 

 

El Període de Preinscripcions és del 13 al 22 de maig a través del correu electrònic de les Escoles Bressol 

Municipal. 

S’ha d’adjuntar la sol·licitud de preinscripció, que es pot descarregar a la pàgina web de l’Ajuntament a 

www.lesfranqueses.cat  o a la pàgina web del Departament d’Educació  i la documentació oportuna, 

escanejada o fotografiada. 

La sol·licitud de preinscripció es considera formalitzada amb l’enviament d’aquest correu electrònic, amb 

sol·licitud i la documentació acreditativa adjunta. L’escola bressol ha de contestar aquest correu 

justificant la recepció de la sol·licitud per a què el sol·licitant en tingui constància.  

 

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

podrà presentar presencialment  a partir del 19 de maig de 2020 i fins el dia 21 de maig en el centre 

escollit com a primera opció, prèvia cita telefònica o a través del correu electrònic de cada centre, de 

dilluns a divendres de 09.00 h a 13.00 h i de 15.00 h a 17.00 h: 

 

 

 

Recomanacions: 

• Al Centre ha de venir el menor número possible de persones. 

• Es prega respectar l’horari de la cita prèvia. 

• Han de portar tota la documentació emplenada per poder-la escanejar o fotocopiar, en cas que 

s’hagi d’emplenar al centre convé que portin el seu propi bolígraf. 

• Es recomana portar mascaretes i guants i guardar una separació mínima de 2 metres entre les 

persones. 

• 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. 

 

ESCOLES BRESSOL MUNICIPAL 

EBM Les Tres Bessones escolabressol.3bessones@lesfranqueses.cat 93 849 84 83 

EBM Cavall Fort escolabressol.cavallfort@lesfranqueses.cat 93 846 34 94 

EBM El Gegant del Pi escolabressol.elgegantdelpi@lesfranqueses.cat 93 732 03 00 


