Calendari de preinscripció i matrícula
Curs 2021-2022
Segon Cicle d'Educació Infantil, Ed. Primària i Educació Secundària Obligatòria
P-3, P-4, P5 – PRIMÀRIA - ESO

CODI DEL CENTRE: 08025496
Procés de Preinscripció:

Dates:

Presentació de sol·licituds telemàtiques (sol.licitud electrònica o suport informàtic) :
Segon Cicle d'Educació Infantil i Educació Primària

Del 15 al 24 de març

Educació Secundària Obligatòria (E.S.O.)

Del 17 al 24 de març

Publicació de la llista de sol·licituds amb el barem provisional
Termini de reclamacions (amb cita prèvia o enviant email al centre)
Publicació de la llista amb el barem un cop resoltes les reclamacions
Sorteig
Llista de barem ordenada definitiva:
Publicació de les llistes d'admesos i llista d'espera
Ampliació de les peticions, només per aquelles famílies de P3 i 1ESO que no estan d'acord amb el centre assignat

19 d'abril
Del 20 al 26 d'abril
30 d'abril
5 de maig
7 de maig
7 de juny
Del 26 al 28 de maig

Documentació a adjuntar mitjançant formulari en suport electrònic (escanejada o fotografiada)

• DNI/NIE/Passaport del pare i mare o tutor/a
• Llibre de familia
NOTA: Si es presenta la sol.licitud mitjançant FORMULARI ELECTRÒNIC (DNIe o IdCAT Mòbil) i s'ha indicat l'IDALU de l'alumne (alumnes
registrats al Sistema Educatiu actual: només de P4 fins a 4ESO), NO CAL ADJUNTAR DOCUMENTACIÓ. En el cas que NO tingui, adjuntar llibre de
familia.

Procés de Matrícula:
Període matriculació:
Segon Cicle d'Educació Infantil, Educació Primària i 1r d'E.S.O.
2n, 3r i 4t curs d'E.S.O.

Del 14 al 18 de juny
Del 28 de juny al 2 de juliol

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.

Les llistes es publicaran a la web de l'escola anonimitzades ( per protecció de dades ) amb el número del codi de la presinscripció. Això com
també estaran exposades al taulell d'anuncis visible del Centre.

