AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA

Benvolgudes famílies,
Amb la present volem informar-vos que el dia 25 maig començarà el procés de reserva de plaça per
al curs 2020-2021 i finalitzarà el 15 de juny.
Els alumnes que volen renovar la matrícula per al curs vinent han d'omplir el formulari de reserva
de plaça que estarà disponible el dia 25 de maig ( a partir de les 9 del matí) a la
Plataforma GWIDO. De manera excepcional, per als casos en què la família no pugui fer la
sol·licitud de reserva de plaça el a través de GWIDO ho podrà fer presencial, demanant al telèfon
973 60 07 13 (del 25 al 29 de maig de 9:00h a 14:00h) cita prèvia.
Per accedir a GWIDO és necessari:
1. Usuari i contrasenya: donades algunes incidències que durant el curs s’han ocasionat per entrar
a la plataforma Gwido, hem considerat que pot ser mes fàcil l’accés amb el DNI del pare o mare
(tutor/tutora) al camp "USUARI".
Així doncs, us donarem d’alta d'usuari a partir del dia 22 de maig com a tutor/a i rebreu un correu
amb el nou accés:
1.
2.

USUARI : EL VOSTRE DNI
CONTRASENYA: la que us enviarà Gwido per defecte. La podeu canviar ficant el cursor a
sobre del vostre nom i us apareixerà un desplegable i seleccioneu "opcions".

De totes maneres, si ho preferiu, l'antic mètode d'accés a Gwido (inicial nom de l'alumne+cognom+i
nºexpedient), continuarà funcionant.
2. Una vegada esteu a la vostra fitxa d'alumne trobareu una icona d'inscripció ciutadana, accediu a
ella i s'obrirà un formulari amb les vostres dades personals, aquestes dades en principi no s'han de
modificar i en cas que vulgueu fer alguna modificació ( adreça, mòbil, e-mail...) cal indicar-ho a
l'apartat d'observacions les modificacions que heu fet.
3. A partir del dia 29 de maig (a les 24:00h) es tancarà el formulari per fer la reserva de plaça.
4.Del dia 1 al 3 de juny podeu comprovar la vostra preinscripció a través de GWIDO i si es dóna el
cas, fer les reclamacions pertinents (c.jaume@ajmollerussa.cat ).

5.La confirmació de la preinscripció (reserva de plaça) tindrà validesa de matrícula i no caldrà fer
cap gestió posterior de matriculació.
CALENDARI DE RESERVA DE PLAÇA - CURS 2020-2021
Període de reserva de plaça ( plataforma Gwido_inscripció ciutadana)

25 al 29 de maig

Confirmació Preinscripció i prematrícula

1 al 3 de juny

Període de reclamacions

1 al 3 de juny

Publicació de les llistes un cop resoltes les reclamacions

8 de juny

Sorteig ( en cas d'empat d'algun grup que supera la ràtio)

9 de juny

Publicació llista definitiva de la reserva de plaça

15 de juny

Matrícula (pagament per domiciliació bancària)

7 de juliol

INFORMACIÓ GENERAL
 En la reserva de plaça, l’alumnat tria l’horari de les assignatures col·lectives (excepte els horaris
d’instrument, música de cambra..., que s’acordaran directament amb el professorat a principis
de setembre).
 El formulari s’ha de formalitzar els dies del calendari de reserva, fer-ho més tard del dia pot
suposar perdre la preferència d’horaris.
 En cas, que la demanda superi l’oferta de places en la tria d’horaris de les assignatures
col·lectives es farà un sorteig.
 Els alumnes que accedeixen al programa Inicial 1, hauran d'especificar dos opcions
d'instrument per ordre de prioritat.
 L'alumnat que vulgui canviar de programa, cal que contacti per correu electrònic
c.jaume@ajmollerussa.cat , indicant el programa al que vol accedir i concertar hora amb l’equip
directiu.
 Per als alumnes que han de recuperar alguna assignatura al setembre, l'assignació d'horaris es
considerarà provisional i podrà variar en funció del resultat de la recuperació.
 Els alumnes que no vulguin renovar la matrícula han d'omplir la renúncia de plaça per instància
genèrica (web Ajuntament de Mollerussa- Seu electrònica- Instància genèrica (Tramitar);
https://valid.mollerussa.cat/catala/emiservicio/41E6BF9D755E4825AF8E6B49E85B5079.asp
 Els alumnes que no facin la reserva de plaça dins del termini esmentat passaran a formar part
de la llista d’espera.
 El cobrament de la matrícula es farà a partir dia 7 de juliol.
Cordialment,
Carme Jaume
Secretaria Administrativa EMMM
Mollerussa, 21 de maig de 2020

