
 
         

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA DE L’ALUMNAT DE BATXILLERAT 
CURS 2016-2017

Termini de presentació de sol·licituds: del 18 al 25 de maig, ambdós inclosos

• Documentació que s’ha de portar a l’hora d’efectuar la preinscripció:
                  - Original i fotocòpia del DNI de l’alumne/a.
                  - Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual) de l’alumne/a.
                  - Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa.
                  - Certificat dels estudis de procedència. 
        Per als qui estan cursant ESO, el certificat ha de ser el de nota mitjana de 
        1r, 2n i 3r (s’ha de demanar al centre on s’estudia).

• Si l’alumne és menor d’edat:
                  - Original i fotocòpia del DNI del pare i mare, tutors o guardadors de fet.
                  - Original i fotocòpia del llibre de família.

Si voleu consultar els resultats de la preinscripció, podreu trobar-los a la cartellera d’informació 
del centre o a través de la nostra pàgina web:  insdespuig.cat                 Telèfon:  977 500 744
                                                        

CALENDARI 
• Publicació de l'oferta inicial: 13 de maig de 2016.

• Període de presentació de sol·licituds: del 18 al 25 de maig de 2016.

• La documentació és pot presentar fins:  27 de maig de 2016.

• Publicació de les llistes en la puntuació provisional: 6 de juny de 2016.

• Termini per presentar una reclamació: del 7 al 9 juny de 2016.       

• Publicació de la llista ordenada amb puntuació definitiva: 17 de juny de 2016.

• Publicació de l'oferta final: 30 de juny de 2016.

• Publicació de les llistes d'alumnat admès i llista d’espera: 4 de juliol de 2016.

PERÍODE DE MATRÍCULA

• ORDINÀRIA: del 5 al 12 de juliol de 2016 amb plaça assignada o confirmació de la
plaça, en el cas d’alumnat pendent de setembre.

• EXTRAORDINÀRIA: del 7 al 9 de setembre de 2016
      (per a alumnes que han recuperat alguna assignatura al setembre).

                               
      I haureu de portar-nos:

      - 2 fotos mida DNI
      - Certificat d’estudis finalitzats.
      - Ingrés de l’Assegurança Escolar Obligatòria. 
      - Ingrés quota material escolar.

La sol·licitud de preinscripció i la documentació 
s’han de presentar al centre demanat en primer lloc.

http://www.insdespuig.cat/
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