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CALENDARI: 

• Període de presentació de sol·licituds: 

• Publicació de les llistes amb el barem: 

• Reclamacions del barem

• Llistes amb el barem un cop resoltes les reclamacions: 

• Sorteig número de desempat: 

• Període d'ampliació de petició de centres per a les

sol·licituds que no han obtingut cap plaça:

• Publicació de les llistes dels admesos

• Període de matriculació 1r d'ESO

• Període de matriculació 2n, 3r i 4t d'ESO

 

 

HORARI DE SECRETARIA: dilluns i dimecres de 8:30 a 14:30 i dijous de 8:00 a 12:00

 

 

Documentació per 

        GENERAL 

        Sol·licitud de preinscripció omplerta 

        Original i fotocòpia del llibre de família (pàgina pares i pàgines alumnes)

        Original i fotocòpia del DNI del pare o tutor

        Original i fotocòpia del DNI de la mare o tutora

        Original i fotocòpia del DNI de l'alumne/a major de 14 anys

        Original i fotocòpia targeta sanitària 

        Original i fotocòpia carnet de vacunes

        1 fotografia recent de l'alumne/a tipus carnet

 

        DEPENENT DEL CAS 

        Certificat de CONVIVÈNCIA (si les adreces DNI i sol·licitud no coincideixen)

        Fotocòpia conveni de separació (si és el cas)

        Original i fotocòpia del document beneficiari renda mínima (si és el cas)

        Altra documentació acreditativa (fam. nombrosa, monoparental, discapacitats,
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Període de presentació de sol·licituds:  del 13 al 24 d'abril

Publicació de les llistes amb el barem:  3 de maig 

Reclamacions del barem de les llistes:  4 a 8 de maig 

Llistes amb el barem un cop resoltes les reclamacions:  10 maig 

Sorteig número de desempat:  11 maig 

Període d'ampliació de petició de centres per a les 

sol·licituds que no han obtingut cap plaça: de 31 de maig al 4 de juny

llistes dels admesos:  12 de juny 

ó 1r d'ESO:  21 al 27 de juny 

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

: dilluns i dimecres de 8:30 a 14:30 i dijous de 8:00 a 12:00

Documentació per presentar en la preinscripció: 

 

Original i fotocòpia del llibre de família (pàgina pares i pàgines alumnes) 

Original i fotocòpia del DNI del pare o tutor 

Original i fotocòpia del DNI de la mare o tutora 

tocòpia del DNI de l'alumne/a major de 14 anys 

 

Original i fotocòpia carnet de vacunes 

1 fotografia recent de l'alumne/a tipus carnet 

adreces DNI i sol·licitud no coincideixen) 

Fotocòpia conveni de separació (si és el cas) 

document beneficiari renda mínima (si és el cas) 

Altra documentació acreditativa (fam. nombrosa, monoparental, discapacitats, certificat mèdic malaltia
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del 13 al 24 d'abril 

de 31 de maig al 4 de juny 

 

 

: dilluns i dimecres de 8:30 a 14:30 i dijous de 8:00 a 12:00 

certificat mèdic malaltia...) 


