SELECCIÓ DE NÚMERO D’ORDRE PER A LA TRIA D’HORARIS D’INSTRUMENT
curs 2018-2019
Us comuniquem que un cop feta ja la matrícula,
matrícula es podrà triar l’horari d’instrument pel curs vinent a partir d’aquest
mes de juny.
La tria de l'horari d'instrument es pot fer quan es vulgui a partir del dia assignat, però si es vol tenir preferència i
poder escollir un horari més ajustat a les nostres necessitats cal agafar número d’ordre. Per a fer-ho,
fer
sols caldrà
omplir un senzill formulari a la nostra pàgina web que estarà
estarà disponible aquest any des del dijous 14 de juny a partir
de les 20:30h.. Els números s'agafen molt ràpid.
Així, Per a evitar les llargues cues que sempre es formaven, les famílies que facin aquest procés tindran un dia i una
franja horària assignades per a triar quin dia i hora podrà l'alumne fer la classe d'instrument.
d'instrument
L’ordre de recepció dels formularis via web serà el que s’utilitzarà per a l’ordre en la tria d’horaris d’instrument. Fet
el formulari web us enviarem per correu electrònic el número que us ha tocat i l’hora assignada per a passar-vos
passar
i
triar l’horari d’instrument. Tota la informació la tindreu sempre disponible a la nostra pàgina web.
FUNCIONAMENT del procés per Internet (sols pels alumnes antics que volen triar hora d’instrument i HAN FET LA
MATRÍCULA:
A partir del dia dijous 14 de juny les 20:30h
20
, entrant a la nostre pàgina web www.escolaoem.cat
estarà disponible com a primer element a la pàgina principal de notícies un rètol com aquest:

ATENCIÓ: aquest rètol no apareix automàticament en pantalla a la pàgina web del vostre navegador a l’hora
indicada: s’ha de “recarregar” o “refrescar” la pàgina web contínuament en el navegador del vostre ordinador per a
que sigui visible!! Vigilar que el navegador renovi la pàgina,
pàgina de vegades no sempre ho fa.
Heu de pitjar al damunt del rètol i apareixerà un senzill formulari com aquest

Omplir elss dos cognoms de l'alumne o alumnes,
alumnes, en cas de més d'un germà sols cal un ja que es donarà número per
família , no per alumne.
Tot seguit premer SUBMIT i ja està.
Apareixerà un missatge de confirmació i ja s’haurà fet el tràmit. El sistema no us dóna
dó
numeració
automàticament. El més aviat possible us notificarem per correu electrònic el número que us toca segons l'ordre en el
que heu omplert el formulari per internet. (Registre
(
d'entrada en el servidor disponible per si es vol consultar).
El sistema funciona amb qualsevol navegador (windows i IOS). També funciona des de tablets i smartphones.
A DESTACAR:
-No assignarem números d’ordre per telèfon. No farem aquest tràmit per a cap alumne aquí presencialment a
l’escola.
procés
- Els alumnes nous del curs vinent no han de fer aquest procés.

