Calendari de preinscripció i matrícula 2017-2018
Segon Cicle d'Educació Infantil i ensenyament obligatori
P-3, P-4, P5 – PRIMÀRIA - ESO

CODI DEL CENTRE: 08025496
Procés de Preinscripció:
Difusió de l'oferta

Dates:
20 de març

Presentació de sol·licituds

del 23 de març al 4
d'abril de 2017

• Germans/es o fills/es de treballadors/es del Centre: (40 punts)
Documentació que cal presentar:
• Fotocòpia i original dels DNI mare, pare o tutor/a legal. (Si l’alumne/a té DNI, també)
• Fotocòpia i original del llibre de família
• Fotocòpia i original de la TSI (Targeta Sanitària Individual)
• Certificat o volant de convivència de l’alumne/a i el resguard de la renovació del DNI (sempre
que no coincideixi amb l’adreça del DNI): (30 punts)
• Full de sol·licitud degudament complimentat.
Documentació a efectes de barem (només si s’al·leguen):
• Acreditar domicili de lloc de treball: còpia del contracte laboral o certificat emès per l’empresa. (20 punts)
• Discapacitat de l’alumne/a, pare, mare, tutor/a o germans: Certificat oficial de discapacitat igual
o superior al 33%. (10 punts)
• Renda anual de la unitat familiar en al cas que el pare, la mare, el tutor o tutora, siguin
beneficiaris de l'ajut de la renda mínima d'inserció, calculat en funció dels fills a càrrec. (10 punts)
En cas d’empat:
• Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent. (15 punts)
• Malaltia crònica del sistema digestiu, endocrí o metabòlic de l’alumne/a: Informe o certificat
metge oficial on s’especifiqui de quina malaltia es tracta (inclosos celíacs). (10 punts)
• Exalumnes: mare, pare, tutor/a, germà/a. (5 punts)
Llistes amb el barem provisional
Reclamacions
Llistes amb el barem un cop resoltes les reclamacions
Sorteig
Publicar oferta definitiva
Publicació de les llistes d'admesos

24 d'abril
del 25 al 27 d'abril
3 de maig
4 de maig a les 11h
30 de maig
2 de juny

Procés de Matrícula:
Període matriculació (infantil, primària i 1r d’ESO)
Període de matriculació (2n, 3r i 4t d’ESO)
Matrícula extraordinària d’ESO pendent exàmens de setembre

del 12 al 16 de juny
del 26 al 30 de juny
del 6 al 8 de setembre

Documentació a presentar:
• Fotocòpia del carnet de vacunacions vigent o carnet de salut de l'infant
• Fotocòpia del núm. de compte bancari
• 4 Fotografies carnet
• DNI renovat amb l'adreça correcte, en el cas que a la preinscripció s'hagi presentat amb una altra adreça.
Horari de secretaria de dilluns a divendres de 9 a 13 i de 15:00 a 18h

