
                                                           
 

PREINSCRIPCIÓ ESO CURS 2018 - 2019 

 
El període de presentació de la sol·licitud i la documentació és del 13 al 24 d’abril. 

 

Presentació de sol·licitud: 

 
- Telemàtica: La web de l’Institut facilita l’enllaç: http://agora.xtec.cat/ieslaroca/secretaria/ 

Si envieu la sol·licitud per Internet, el termini s’acaba a les 24h del dia 24 d’abril. 

Cal emplenar la sol·licitud a l’ordinador i enviar-la telemàticament. Obtindreu un resguard que heu 

d’imprimir i signar. Dins el termini establert l’heu de portar, acompanyat de la documentació 

necessària, al centre demanat en primer lloc. 

 

- Presencial: A la secretaria de l’INS LA ROCA, dins l’horari establert 

Si presenteu més d’una sol·licitud perdreu tots els drets de prioritat. Si no acrediteu els criteris 

al·legats, no obtindreu els punts. La falsedat o el frau comporta la pèrdua dels punts 

corresponents. 

Documentació acreditativa i puntuació: 

 Per l’existència de germans escolaritzats al centre educatiu o de pares o tutors legals que 
hi treballin: Si els pares o tutors exerceixen una activitat continuada amb una jornada 

mínima de 10 hores setmanals, presenteu el nomenament, contracte laboral o 

administratiu............................................................................................................................. 40 punts 

 Per proximitat del domicili de l’alumne o del lloc de treball del sol·licitant: Original i 

fotocòpia del DNI o NIE. Si el domicili no coincideix, certificat de convivència i el resguard 

de renovació del DNI. Si el criteri és pel lloc de treball, còpia del contracte laboral o 

certificat de l’empresa (NO ACUMULABLES)................................................... Domicili 30 punts  

..............................................................................................................................................Treball 20 punts 

 Per Renda anual de la unitat familiar: Documentació acreditativa de ser beneficiari del 

PIRMI. .........................................................................................................................................10 punts 

 Discapacitat de l’alumne/a, pare, mare, tutor/a o germans: Original i fotocòpia del 

certificat de discapacitat del Departament d’Acció Social, l’ICAM o altres organismes 

competents. Cal acreditar discapacitat igual o superior al 

33%.............................................................................................................................................. 10 punts 

 Condició legal de família nombrosa o monoparental: Original i fotocòpia del carnet de família 

nombrosa o monoparental vigent............................................................................................15 punts 

 Malaltia crònica de l’alumne/a que li afecti el sistema digestiu, endocrí o metabòlic: Informe 

en que s’indiqui que l’alumne té diagnosticada una malaltia crònica anteriorment 

esmentat......................................................................................................................................10 punts  

 Si un/a germà/na ha estat matriculat/da aquí.....................................................................5 punts 
  

http://agora.xtec.cat/ieslaroca/secretaria/


 

CALENDARI PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA ESO 

CURS 2018 – 2019 
 

 Del 13 al 24 d’abril: Presentació de sol·licituds. Si la sol·licitud s’envia per Internet, el 

termini es tanca a les 24h. del 24 d’abril 

 25 d’abril: Data màxima per a la presentació de documentació al centre  

 3 de maig: Publicació del llistat amb el barem provisional 

 Del 4 al 8 de maig: Presentació de reclamacions als barems 

 10 de maig: Publicació de les llistes amb la puntuació definitiva un cop resoltes les 

reclamacions 

 11 de maig: Sorteig públic del número per al desempat 

 15 de maig: Publicació de les llistes ordenades definitives 

 12 de juny: Publicació de les llistes d’admesos 

 A partir del 18 de juny: Recollida de documentació per a la matrícula 

 Del 21 al 27 de juny: Període matriculació de 1r d’ESO 

 Del 25 al 29 de juny: Període de matriculació o confirmació de plaça en el cas dels alumnes 

pendents de l’avaluació de setembre de 2n, 3r i 4t d’ESO. 

 Del 5 al 7 de setembre: Període de matriculació extraordinari  per l’alumnat que hagi fet 

la preinscripció d’ESO, que tingui plaça assignada i que hagi estat pendent de l’avaluació 

de setembre 

DOCUMENTACIÓ DE LA PREINSCRIPCIÓ 
 

 Full de preinscripció degudament complimentat 

 Original i fotocòpia del llibre de família, on hi constin els pares i l’alumne/a 

 Original i fotocòpia DNI dels pares  

 Original i fotocòpia del DNI de l’alumne si té 14 anys o més 

 Original i fotocòpia de la targeta sanitària individual (CatSalut) 

 Full d’empadronament, en el cas que no coincideixi el domicili del DNI del/de la tutor/a amb 

el domicili actual 

 Fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental, si és el cas 

 En el cas d’al·legar la renda anual de la unitat familiar, documentació  que acrediti la 

prestació econòmica de la renda mínima d’inserció (PIRMI). 

 En el cas d’al·legació de discapacitat (igual o superior al 33%) de l’alumne, pare, mare o 

germans, original i fotocòpia del certificat de discapacitat emès pel Departament d’Acció i 

Ciutadania, per l’ICAM, o per organismes competents d’altres Comunitats Autònomes 

 En cas d’al·legar malaltia crònica de l’alumne que afecti el sistema digestiu, endocrí o 

metabòlic (inclosa la celiaquia), informe o certificat mèdic oficial d’un metge o metgessa 

del sistema públic de salut 

HORARI “ESPECIAL” DE SECRETARIA PER A LA PREINSCRIPCIÓ 

 De dilluns a divendres matí: De 8:30 a 13:30h. 

 Dimecres tarda: De 15:30 a 17:00h 
Consultes  al telèfon 938422414 o al correu secretaria@ieslaroca.cat 

 

 


