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INS Torre Roja

PROCÉS DE MATRÍCULA CURS 2016-2017

Presentació de la sol·licitud: del  30 de març al 7 d’abril
Per Internet es pot fer fins a les 24 h. del 6 d’abril
Baremació: de l’10 al 20 de març 
Llistes amb el barem provisional: 15 d’abril
Sorteig:  18 d’abril
Reclamacions:  15 al 20 d’abril
Resolució reclamacions:  10 d’abril
Llistes un cop resoltes les reclamacions: 25 d’abril
Publicació oferta definitiva: 17 de maig
Publicació de les llistes d’admesos: 20 de maig
Període de matriculació (1r ESO): 13 al 17 de Juny

PREINSCRIPCIÓ: DOCUMENTACIÓ

Imprès de sol·licitud que es facilita a la secretaria del centre.
Original i Fotocòpia llibre de família
Original i Fotocòpia del DNI pare, mare o tutor/a legal.
Original i Fotocòpia del DNI de l’alumne/a (si té més de 14 anys)
Original i Fotocòpia de la TIS (targeta d’identificació sanitària) de 
l’alumne/a.
Original i Fotocòpia del certificat d’empadronament*
Original i Fotocòpia acreditació de la renda, discapacitat o altres 
circumstàncies del barem *

 *Només en cas d’haver de justificar-ho

BAREMACIÓ

Proximitat de l’alumne/a al centre

 Quan el domicili familiar és el mateix municipi del centre sol·licitat en 
primer lloc , però no en la seva àrea de proximitat: 30 punts.

 Proximitat de l’alumne/a al centre respecte el lloc de treball del pare/mare  
20 punts

 Existència de germans o germanes matriculats al centre o pares o tutors
legals que hi treballen en el centre: 40 punts.

  Renda per càpita de la unitat familiar: 10 punts.
  Discapacitat de l’alumne/a, pare, mare o tutor/a, germà o germana: 10 

punts. 
 Per formar part de família nombrosa o monoparental: 15 punts.
  Pel fet que l’alumne o alumna tingui una malaltia crònica que afecti el 

seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs: 10 punts.
 Pel fet que hagi tingut el pare, la mare, els tutors o els germans 

escolaritzats, en ensenyaments declarats actualment gratuïts i 
universals, al centre per al qual es presenta sol·licitud: 5 punts.
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