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PREINSCRIPCIÓ ALUMNES NOUS D'E.S.O: CURS 2018/2019
del 13 al 24 d’abril de 2018
Cal portar:
• Sol·licitud de preinscripció.
• Original i fotocòpia del DNI o NIE de l'alumne (obligatori en el cas de majors de 14
anys) i del pare, la mare o dels tutors legals.
• Certificat de convivència, on constin tots els membres de la unitat familiar.
en el cas que l’adreça del DNI/NIE no sigui l’actual.
• Original i fotocòpia del llibre de família, o partida de naixement, en el cas de no
tenir-ne.
• Original i fotocòpia de la targeta sanitària de l’alumne/a.
• Original i fotocòpia del contracte laboral o certificat emès per l'empresa, quan a
efectes de proximitat al centre, es vulgui tenir present el lloc de treball dintre de la
zona d'influència.
• Certificació de la condició conforme la unitat familiar és beneficiària de l'ajut de la
renda mínima d'inserció.
• Certificat de disminució (igual o superior al 33%) de l’alumne/a, germà/germana,
pare/mare o pensionistes de la Seg. Social que tenen reconeguda una incapacitat
permanent de grau total, absoluta o gran invalidesa i els de les classes passives que
tenen reconeguda una pensió de jubilació per incapacitat permanent per al servei.
• Carnet de família nombrosa o monoparental vigent, si s'al·lega aquesta condició.
• Informe emès per un metge o metgessa del sistema públic de salut o Certificat mèdic
oficial, on s’indiqui que l’alumne/a té diagnosticada una malaltia crònica que li
afecta al sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs.
• Si l’alumne/a ha tingut el pare, la mare, els tutors o els germans escolaritzats
al centre on presenta la preinscripció, documentació que ho acrediti, si es té.
IMPORTANT!!!!
- Publicació de les llistes baremades provisionals: 3 de maig.
- Reclamacions: del 4 al 8 de maig.
- Publicació de la llista d’ admesos i, si s’escau, de la llista d’espera: 12 de juny.
- Publicació llistat d’alumnes matriculats al centre procedents del procés de
preinscripció i nova admissió: 1 d’octubre.

MATRÍCULA DELS ALUMNES ADMESOS:
1r d’ESO: del 21 al 27 de juny.
2n, 3r i 4t d’ESO: del 25 al 29 de juny.
Matrícula extraordinària (pels pendents d’exàmens de setembre): del 5 al 7 de setembre.

