GUIA PREINSCRIPCIÓ TELEMÀTICA LLARS INFANTS MUNICIPALS
CURS 2021-22
CALENDARI:
Publicació de l’oferta provisional____________________________________________________ 5 de maig
Període de presentació de sol·licituds telemàtic _________________del 10 al 21 de maig (ambdós inclosos)
Publicació puntuació provisional_____________________________________________________ 1 de juny
Termini per presentar reclamacions ___________________________________________ del 2 al 3 de juny
Publicació puntuació definitiva ______________________________________________________ 8 de juny
Sorteig públic de desempat_________________________________________________________ 9 de juny
Publicació admesos/es i llistes d'espera______________________________________________ 11 de juny
Període de matriculació ____________________________________del 14 al 23 de juny (ambdós inclosos)
Aquest any les PREINSCRIPCIONS a les llars d’infants municipals només es podran fer de forma
TELEMÀTICA.
S’ofereix suport, des de l’Oficina Municipal d’escolarització:
PRESENCIAL amb cita prèvia a: oficinaescolaritzacio@clerchinicolau.com o a 972503952.
Horari d'atenció: de 9:30 a 12:30, de dilluns a divendres, a la Fundació Clerch i Nicolau, C/ Nou,
O PER TELÈFON, a escolaritzacio@figueres.org o atenció telefònica de 9h a 13h. al 972032326.
PREINSCRIPCIÓ PAS A PAS:
PAS 1: http://ca.figueres.cat/; La Ciutat; Educació; Serveis a la petita infància (0-3 anys);
preinscripció i matrícula 2021-2022; Inscripció telemàtica: Clica!

-

-

O Podeu anar a: TRÀMITS; Preinscripcions Llars d'Infants.Fes la teva preinscripció telemàtica
O cliqueu l’enllaç directament: https://carpeta.figueres.org:8079/MATEU/ i cliqueu a LLARS
D’INFANTS.

PAS 2. REGISTRA’T (si és la primera vegada) o IDENTIFICACIÓ (si ja sou antic alumne dels Centres
Cívics Municipals).

*Si ja heu fet alguna activitat anteriorment als CCM ja ESTEU REGISTRATS i recordeu que, sinó heu
canviat la vostra Paraula Clau, per defecte l’USUARI és el vostre DNI (sense espais entre els caràcters
i la lletra en majúscula) i el format de la Data de Naixement és DD/MM/AAAA.
Exemple:

*Si no recordeu el vostre usuari i paraula clau feu clic al següent enllaç: Recordatori (se us enviarà
al correu electrònic notificat quan us veu registrar anteriorment).

PAS 3. DADES PERSONALS; AFEGIR REPRESENTANTS: on caldrà afegir els infants que desitgeu
preinscriure a les llars municipals.

-

Des de la mateixa pàgina, on heu afegit els infants CLIQUEU LLARS D’INFANTS

-

CLIQUEU PREINSCRIPCIONS LLARS D’INFANTS

PAS 4. Per formalitzar la Preinscripció cliqueu INICIAR MATRICULACIÓ del curs que correspongui
segons l’any de naixement de l’infant.

PAS 5: Seleccioneu l’infant que voleu INSCRIURE

COMPTE: Si el curs que heu seleccionat no correspont amb l’any de naixement de l’infant, no us el
deixarà inscriure i us sortirà un MISSATGE EN VERMELL.

PAS 6: OMPLIU les dades per a formalitzar la sol·licitud de preinscripció.

-

ADJUNTEU els documents que requereix la inscripció.

-

Quan hagueu acabat d’omplir les dades i adjuntat tots els documents CLIQUEU A SEGÜENT.

-

Tria un fitxer i clica Annexar

-

Tanca la finestra

PAS 7. REPASSEU totes les dades i cliqueu a FINALITZAR per acabar la preinscripció.

PAS 8: Es genera un DOCUMENT DE RESGUARD amb un número de registre.
Aquest document cal que el deseu al vostre dispositiu.

-

Imprimeix o guarda el justificant amb registre de sol·licitud. ID Sol·licitud

