PREINSCRIPCIONS CURS
2017-2018
Segon cicle d’educació
infantil i primària
ESCOLA SA FORCANERA DE BLANES

Documentació a presentar per a la preinscripció
Curs 2017-2018 i Calendari











Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
Si l’habitatge habitual no coincideix amb el que hi ha al NIF o NIE de la persona sol·licitant, s’haurà d’al·legar
amb un empadronament original de l’ajuntament.
Si es considera el domicili del lloc de treball, cal presentar una fotocòpia del contracte de treball o un
certificat emès per l’empresa.
Original i fotocòpies de: NIF, NIE o passaport, de la persona sol·licitant (si escau)
Original i fotocòpies de: NIF, NIE o Passaport, del pare i la mare, tutor/a o representants legals de l’alumnat
sol·licitant.
Original i fotocòpies de la targeta sanitària de l’alumnat sol·licitant.
Si s’al·lega que el germà/ germana estan escolaritzats en un altre centre públic de Blanes, cal presentar un
certificat d’aquest centre.
Si s’alega que el pare, mare, tutor legal hi treballa, cal presentar un certificat de l’empresa o nòmina on ho
justifiqui.
Discapacitat: ha de ser igual o superior a 33%, de l’alumnat, pare, mare, tutor, tutora o els germans:
-Original i fotocòpia del certificat de la discapacitat, emès pel:
* Departament de Benestar Social i Família
*Institut Català d’Avaluacions Mèdiques (ICAM)
*Organismes competents d’altres comunitats autònomes.




Original i fotocòpia per al·legar família nombrosa o monoparental.
Malaltia crònica: que afecti el sistema digestiu, endocrí, metabòlic i celíac:
-Informe emès per un metge/essa, del sistema públic de salut o certificat mèdic oficial amb signatura
legalitzada pel col·legi de metges de la demarcació corresponent, en què s’identifiqui expressament que
l’alumnat té diagnosticada una malaltia crònica que li afecta el sistema digestiu, endocrí o metabòlic, i de
quina malaltia es tracta.



Original i fotocòpia del carnet de les vacunes.
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1. PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS.....................................................................................del 23 de març al 4 d’abril
TRAMESA PER INTERNET:.....................................................................FINS LES 24 HORES DEL DIA 4 d’abril.
2. HORARIS: MATINS:............................................................DE DILLUNS A DIVENDRES DE 09.00 a 10.30 HORES.
TARDES i ALTRES HORES........................................TRUCAR AL 972 35 36 29 PER CONCERTAR HORA.
3. LLISTES AMB BAREM PROVISIONAL:...........................................................................................24 d’abril.

4. RECLAMACIONS:.......................................................................................................................25 al 27 d’abril.

5. RESOLUCIÓ DE RECLAMACIONS:......................................................................................................28 d’abril.

6. LLISTES AMB BAREM UN COP RESOLTES LES RESOLUCIONS...............................................................3 de maig.

7. PUBLICACIÓ OFERTA DEFINITIVA.......................................................................................................30 de maig.

8. PUBLICACIÓ DE LLISTA D’ADMESOS.....................................................................................
9. .........2 de juny.

10. MATRICULACIONS.....................................................................................................................12 al 16 de juny.

*S’HA DE PRESENTAR LA SOL·LICITUD EN EL PRIMER CENTRE QUE ESCOLLIU A LA PREINSCRIPCIÓ.
*LA PRESÈNCIA DE MÉS D’UNA SOL·LICITUD EN DIFERENTS CENTRES, FALSEDAT O EL FRAU EN LES DADES
APORTADES, COMPORTA LA PÈRDUA DELS DRETS DE PRIORITAT QUE PUGUIN CORRESPONDRE AL
SOL·LICITANT.

