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P R E I N S C R I P C I Ó ,   c u r s  2 0 1 8 - 2 0 1 9  
H o r a r i  d e  s e c r e t a r i a :  8 : 3 0  a  1 4  h

  Documents que cal presentar sempre amb l'original i fotocòpia:

1-La sol·licitud de preinscripció emplenada i signada.

2-El llibre de família o d'altres documents relatius a la filiació.

3-El DNI dels pares/tutors/guardadors de fet i de l'alumne/a si en té.

   En cas d 'estrangeria:
- de la Comunitat Europea: document d'identitat del seu país d'origen;
- altres: la targeta de residència dels pares/ tutors on consti el NIE / passaport.

4-La sentència judicial, en cas de separació, divorci o guarda compartida, i la declaració
de conformitat de l’escolaritat al centre de l’altre/a exparella. 

5-El volant d’empadronament de convivència, si el domicili que consta en els DNI      
és diferent.

6-La targeta sanitària individual ,TSI, de l'alumne/a.

7-La cartilla de vacunacions actualitzada (preparar-la per la matrícula).

  Acreditacions als efectes dels criteris de prioritat, si s'al·leguen, 
sempre amb l'original i fotocòpia:

1-Certificat d'escolarització, si té un germà/na escolaritzat/da en un centre adscrit. 

2- La documentació acreditativa de ser beneficiari de la renda mínima d'inserció.

3-Certificat  de  discapacitat  de  l'alumne/a,  pare,  mare  o  germans,  expedit  pel
Departament  de  Benestar  i  Família  o  l'organisme  competent  en  altres  comunitats
autònomes.

4-Carnet de família nombrosa o monoparental vigent.

5-Certificat mèdic oficial  que acrediti la malaltia crònica del sistema digestiu, endocrí o
metabòlic (inclosos els celíacs) que pateix.
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Calendari de preinscripció , curs 2018-2019
Ensenyament Secundari Obligatori ( cursos de 1r, 2n, 3r, 4t d'ESO )

1- Publicació de l'oferta inicial de places: 9 d’abril;

2- Presentació de sol·licituds: del 13 al 24 d'abril ;

3- Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre 
    amb el barem provisional: 3 de maig;

4- Presentació de reclamació del barem provisional: 4 al 8 de maig;

5- Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre 
    amb el barem definitiu: 10 de maig;

6- Sorteig del número per al desempat: 11 de maig, als Serveis Centrals.

7- Publicació de llista ordenada definitiva: 15 de maig;

8- Publicació de l'oferta definitiva de places: 11 de juny;

9- Publicació de la llista de l'alumnat admès: 12 de juny.

------------------------------------------------------------------

Calendari de matrícula, curs 2018-2019
Ensenyament Secundari Obligatori ( cursos de 1r, 2n, 3r, 4t     d'ESO )  

1-Matrícula per l'alumnat de 1r d'ESO preinscrit i amb plaça assignada : 
del 21 al 27 de juny. 

2-Matrícula  ordinària  per  l'alumnat  de  2n,  3r  i  4t  d'ESO  preinscrit  i  amb  plaça
assignada o de  confirmació de plaça a l'ESO :   
del 25 al 29 de juny.

3- Matrícula extraordinària de setembre per l'alumnat amb assignatures pendents :
del 5 al 7 de setembre.

4- Publicació de la llista d’alumnes matriculats al centre  procedents del procès de
preinscripció i nova admissió: 1 d’octubre.   
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