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PREINSCRIPCIÓ ESO      CURS 2018-2019 
 
Període de presentació de sol·licituds: del 13 al 24 d'abril  (ambdós inclosos) 

Horari de secretaria de l’ Institut: de 8.30h a 13h de dilluns a divendres  

Horari de l’Oficina Municipal d’Escolarització (Ajuntament de Capellades):   
De dilluns a divendres de 9h a 13h. Dissabte 21 d'abril d'11h a 13h. 

 
Documentació a presentar amb la sol·licitud: 
 

-   Original i fotocòpia del llibre de família o documents relatius a la filiació (passaport o llibre 
de família del país d'origen).  

- En cas de separació, cal acreditar la custòdia de l’alumne/a. 
- Original i fotocòpia del DNI del pare i de la mare o tutor/a o guardador/a de fet (NIE en el cas 

de ser estranger) 
- Original i fotocòpia del DNI de l'alumne/a (NIE en el cas de ser estranger) 
- 2 fotografies recents de l'alumne/a tipus carnet amb el nom darrera. 
- Original i fotocòpia de la Targeta d’Identificació Sanitària (TIS) de l'alumne/a. 
- Original i fotocòpia del carnet de vacunacions o certificat equivalent. 
- Si el domicili familiar no és el que consta al DNI/ NIE de la persona sol·licitant, certificat 

municipal de convivència de l'alumne/a, on hi ha de constar que conviu amb la persona 
sol·licitant. 

 

Documentació acreditativa NOMÉS l'heu de presentar per certificar els 
criteris de prioritat al·legats a la sol·licitud. 
 

- En el cas que s'al·legui que el/la germà/ana està escolaritzat en un altre centre públic amb el 
qual hi ha una relació d'adscripció, cal presentar un certificat del centre on està escolaritzat 
(ESCOLA MARQUÈS DE LA POBLA, ESCOLA LA TORRE i ESCOLA TORRESCASANA) 

- Fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent. 
- Documentació acreditativa de ser beneficiari/ària de la prestació econòmica de la renda mínima 

d’inserció. 
- Fotocòpia del certificat de discapacitat expedit pel Departament de Benestar Social i Família. 
- Documentació acreditativa del lloc de treball (Còpia del contracte laboral o certificat de 

l’empresa), si aquest és el que s'al·lega a efectes de proximitat. 
- Informe emès per un metge o metgessa del sistema públic de salut o certificat mèdic 

oficial amb signatura legalitzada pel col·legi de metges, on s'indiqui expressament que 
l'alumne/a té diagnosticada una malaltia crònica que li afecta el sistema digestiu, 
endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs, i s'hi especifiqui de quina malaltia es tracta. 

 

Calendari de preinscripció i matrícula: 
 

Publicació de les llistes amb el barem   3 de maig 

Reclamacions a les llistes del barem  Del 4 al 8 de maig 

Publicació de les llistes d’admesos  12 de juny 

Període de matriculació (1r d' ESO)  Del 21 al 27 de juny 

Període de matriculació (2n, 3r i 4t d' ESO)  Del 25 al 29 de juny  

 


