RESUM PREINSCRIPCIÓ ESO
CURS 2019/20

PRO02-I01

Termini per presentar la sol·licitud: del 29 març al 9 d’abril del 2019
Lloc on es pot presentar la sol·licitud: A la Secretaria de l’ Institut. De dilluns a
divendres de 10 a 13 h, a la OME (Oficina municipal d’escolarització) o per Internet fins el
8 d’abril a les 24h. (lliurar documentació acreditativa al centre abans del 9 d’abril)

Documentació que cal presentar:
Imprés de sol·licitud degudament omplert i signat. Només un imprès al centre de
primera opció ( es poden posar fins a 10 centres per odre de prioritat). Cal emplenar el
camp de l’identificador de l’alumne (IDALU) que us facilitaran a la vostra escola i és
obligatori emplenar el camp de correu electrònic
Original i Fotocòpia del llibre de família on consti l’alumne.
Original i Fotocòpia del DNI (Si és estranger de país comunitari és vàlid el DNI del país
d’origen), passaport o NIE de l’alumne/a actualitzat en cas de ser major de 14 anys o
tingui DNI tot i ser menor de 14 anys.
Original i Fotocòpia del DNI (Si és estranger de país comunitari és vàlid el DNI del país
d’origen) , passaport o NIE del pare, mare o tutor/a.
A efectes de barem, presentar els documents opcionals següents:
En el cas de proximitat del domicili, si l’adreça que figura al DNI no és la correcta, un
certificat de convivència. En el cas d’estrangers a més, sol•licitud de canvi de domicili a la
Delegació del Govern.
En el cas que el lloc de treball dels pares estigui dintre de l’àmbit del centre, certificat de
l’empresa (només en el cas que el domicili no sigui dintre de l’àmbit del centre).
En el cas de que siguin beneficiaris de la renda mínima d’inserció, l’ acreditació
corresponent .
En el cas de fer constar una discapacitat, original i fotocòpia del certificat de discapacitat
expedit pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
En el cas de ser família nombrosa o monoparental, original i fotocòpia del títol de família
nombrosa o monoparental vigent.

Informació més detallada
http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/obligatoris/

Calendari:
o Publicació de les llistes amb el barem: 26 d’abril
o Reclamacions: del 29 d’abril al 3 de maig
o Publicació llistes provisionals una vegada resoltes les reclamacions: 8 de maig
o Publicació de les llistes d’alumnat admès: 12 de juny
o Període d'ampliació de petició de centres per a les sol·licituds que no han
obtingut cap
assignació (assignació d'ofici): del 30 de maig al 3 de juny
o Període de matrícula del 20 al 26 de juny

