Institut Salvador Dalí

Preinscripció ESO 2018-2019
Fases

Dates

Difusió de l'oferta

9 d'abril

Presentació de sol·licituds

del 13 al 24 d'abril

Presentació de documentació

fins al 25 d'abril

Publicació de llistes amb el barem provisional

3 de maig

Presentació de reclamacions

del 4 al 8 de maig

Publicació de llistes amb el barem definitiu un cop resoltes les reclamacions

10 de maig

Sorteig del número per al desempat
Publicació de llistes ordenades definitives
Ampliació de peticions (per als sol·licitants que necessiten assignació d'ofici)
Publicar oferta definitiva
Publicació de les llistes d'admesos

11 de maig
15 de maig
31 de maig al 4 de
juny
11 de juny
12 de juny

Matriculació de 1er d'ESO

del 21 al 27 de juny

Matriculació o confirmació de plaça de 2n, 3r i 4rt d'ESO

del 25 al 29 de juny

Període de matrícula extraordinària
Finalització de la matrícula
Publicació de les llistes de matricula procedent de preinscripció i nova admissió

del 5 al 7 de
setembre
del 12 al 18 de
setembre
1 d'octubre

CRITERIS DE PRIORITAT PER A L’ORDENACIÓ DE LES SOL.LICITUDS
Criteri específic:
Tenen preferència els alumnes que procedeixen de centres i ensenyaments adscrits al centre sol·licitat.
Criteris generals
1. Germans escolaritzats al centre o pares o tutors legals que hi treballen: 40 punts
2. Proximitat del domicili habitual al centre (nomès una opció)
a) Quan el domicili habitual es troba a l'àrea d'influència del centre: 30 punts.
b) Adreça del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o tutora dins l'àrea d'influència del centre: 20 punts.
c) Quan el domicili habitual és al mateix municipi del centre sol·licitat: 10 punts.
3. Renda anual de la unitat familiar en el cas que el pare, la mare, el tutor o tutora, o el guardador o guardadora, siguin beneficiaris de l'ajut de
la renda mínima d'inserció, calculat en funció dels fills a càrrec: 10 punts
4. Discapacitat (igual o superior al 33%) de l'alumne o alumna, el pare o mare, o el germà o germana: 10 punts
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Criteris complementaris
1. L'alumne o alumna forma part d'una família nombrosa o monoparental: 15 punts
2. L'alumne o alumna té una malaltia crònica que afecta el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs: 10 punts
3. El pare, mare, tutors o germans han estat escolaritzats al centre en ensenyaments declarats actualment gratiuïts i universals (segon cicle
d'educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, programes de qualificació professional inicial i cicles de formació
professional de grau mitjà; són equivalents a aquests ensenyaments qualsevol que s'hagi cursat entre els 3 i els 16 anys): 5 punts

DOCUMENTACIÓ IDENTIFICATIVA (S’ha de presentar en tots els casos)
-

Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
Original i fotocòpia del pare i de la mare, o tutor i tutora.
Original i fotocòpia del DNI de l’alumne o alumna major de 14 anys o si té DNI tot i ser menor de 14 anys.
Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual) del nen o la nena. (Es recomana)

DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA (per acreditar els criteris generals i complementaris)
-

Certificat empresa amb indicació de la raó social
Certificat renda mínima d’inserció
Fotocòpia i original del carnet de discapacitat igual o superior al 33%
Fotocòpia i original del carnet de família nombrosa o monoparental
Certificat mèdic de malaltia crònica

ESCOLES ADSCRITES A L’INS SALVADOR DALÍ
- Escola Charles Darwin - Escola Honorable Josep Tarradellas - Escola Joan Maragall
HORARI DE SECRETARIA PER PREINSCRIPCIÓ
De dilluns a divendres: matí de 9,00 a 13,00 hores
Dilluns: Matí de 9,00 a 13,00 hores i tarda de 15,00 a 17,00 hores
HORARI DE SECRETARIA PER LA MATRÍCULA
De dilluns a divendres de 9,00 a 13,00 hores
LINKS:
www.insdali.cat
www.elprat.cat
http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/obligatoris/documentacio/
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