
Institut Antoni Pous i Argila

Benvolguts pares/mares/tutors,

Us informem que el període de preinscripció a l’Educació Secundària Obligatòria és el comprès entre 
el 10 i el 17 de març de 2015 (ambdós inclosos)

Documentació necessària:

 Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l'alumne/a 
està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Benestar Social i 
Família.  De  forma  extraordinària,  les  dades  d'identificació  o  de  filiació  dels  alumnes 
estrangers es poden acreditar amb el document d'identitat, el passaport o el llibre de família.

 Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a o guardador/a 
de fet) o de la targeta de residència on consta el NIE si es tracta de persones estrangeres. 

 Original i fotocòpia del DNI de l’alumne o alumna en cas que sigui major de 14 anys o 
tingui DNI tot i ésser menor de 14 anys.  

 Original  i  fotocòpia  de  la TSI (targeta  sanitària  individual). Si  no  se'n  disposa  el 
Departament  d'Ensenyament  consultarà  el  codi  CIP  de  la  targeta  sanitària  individual  al 
CatSalut. 

 Full de preinscripció, degudament emplenat. Podeu descarregar-vos-el d’Internet a través 
de la pàgina del departament o la de l’’institut o  venir al centre a recollir-lo. 

 Documentació acreditativa del criteri o els criteris de prioritat (s'ha de presentar només per al 
criteri  o  els  criteris  de  prioritat  al·legats  a  la  sol·licitud  de  preinscripció)
  

Tota la informació de la preinscripció i  la  matrícula  la trobareu,  també,  a la nostra pàgina web: 
http://agora.xtec.cat/ies-antoni-pous/intranet/

Per a qualsevol aclariment ens podeu trucar o bé passar per les oficines del centre.
L’horari d’atenció al  públic és de 9h a 13:30h i de 15:30h a 18h (menys divendres tarda).

Cordialment,

Lluís Monteis Catot
Director

 Manlleu,  3 de març de 2015
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