INFORMACIÓ PRE-MAT ESO
CURS 2017/18

PREINSCRIPCIÓ ESO

PRO02-I01

del 23 de MARÇ al 4 d’ABRIL de 2017

Llocs on es pot presentar la preinscripció:
A la Secretaria de l’Institut. De dilluns a divendres de 10 a 13 h
Per internet fins 3 d’abril a les 24h. (Caldrà portar la documentació acreditativa al
centre)
Documentació que cal presentar:
-

Impresos degudament omplerts i signats .

-

Original i Fotocòpia del llibre de família on consti l’alumne.

-

Original i Fotocòpia del DNI, passaport o NIE de l’alumne/a actualitzaten cas
de ser major de 14 anys o tingui DNI tot i ser menor de 14 anys.

-

Original i Fotocòpia del DNI, passaport o NIE del pare, mare o tutors.

-

Original i fotocòpia de la Targeta Sanitària Individual de l’alumne (Seguretat
Social).

-

A efectes de barem, es poden presentar els documents opcionals següents:
-

-

-

En el cas de proximitat del domicili, si l’adreça que figura al DNI no és la correcta
s’haurà de presentar un certificat de convivència. En el cas d’estrangers a més hauran
de presentar la 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, presentar
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, presentar l’informe
corresponent.
En el cas de fer constar una discapacitat, presentar original i fotocòpia del certificat de
discapacitat expedit pel Departament de Benestar i Família.
En el cas de ser família nombrosa o monoparental, presentar original i fotocòpia del
carnet justificatiu vigent (“actualitzat”).

-

CALENDARI D’ADMISSIÓ:
•

Publicació de les llistes amb el barem: 24 d’Abril de2017

•

Reclamacions: del 25 al 27 d’abril de 2017

•

Publicació llistes provisionals una vegada resoltes les reclamacions: 3 de maig de 2017

•

Publicació de les llistes d’alumnat admès: 2 de juny de juny de 2017

•

El període de matrícula per als admesos (1r curs ESO): del 12 al 16 de juny de 2017

