ESC Suris

Preinscripció 2020-2021

Benvolgudes famílies que heu realitzat la PREINSCRIPCIÓ ESCOLAR en 1A opció a l’ESC SURIS,
•
•
•

El dia 29 de maig es publicarà la llista de sol·licituds amb la puntuació provisional.
Es podran presentar reclamacions: del 2 al 5 de juny de 2020.
Com puc fer una reclamació? (NOMÉS SI DETECTEU ERRADES!!!)
1. Ompliu el següent document (adjunt) i envieu-lo a preinscripcio@escolasuris.cat.
2. Demaneu cita prèvia (mireu pàgina principal de la web)

•

Recordatori respecte la llista amb el barem provisional:

CRITERIS DE PRIORITAT i BAREM QUE S’APLICA PER ORDENAR LES SOL·LICITUDS PER ACCEDIR 2n CICLE ED.
INFANTIL
1. Criteris generals:
• Si hi ha germans matriculats al centre o el pare, mare, tutor legal hi treballa: 40 punts.
+
• Per proximitat del domicili o del lloc de treball al centre sol·licitat en primer lloc (només es pot escollir una
opció):
Domicili a l'àrea d’influència del centre: 30 punts.
Lloc de treball a l'àrea d’influència del centre: 20 punts.
Atenció: Cornellà de Llobregat és zona única; no hi ha diferents àrees d’influència, per tant, tots els
residents de la ciutat obtindran 30 punts en aquest apartat.
+
• Si el pare, mare o tutor legal reben l'ajut de la renda mínima d'inserció: 10 punts.
+
• Per discapacitat igual o superior al 33% de l'alumne o d'un familiar de primer grau: 10 punts.

2.
•

Criteris complementaris:
Pel fet de formar part d'una família nombrosa o monoparental: 15 punts.

Més informació a: http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/obligatoris/documentacio/
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Generalitat de Catalunya

Departament d’Educació
Escola Suris
C/Terra Alta s/n
08940 Cornellà de Llobregat
Tel. 93 377 74 57
Fax 93 377 82 31
a8037978@xtec.cat

Reclamació a les LLISTES PROVISONALS BAREMADES del
PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ DE L’ESC SURIS 2020-2021
Nom i Cognoms del/la sol·licitant:
DNI del/la sol·licitant:
Nº de Preinscripció:
Nom de l’infant:

Exposo:

Declaro-Sol·licito-Reclamo:

Signatura de pare i mare (o tutors legals):

Cornellà de Llobregat, ……. de ………………………………. de ……...

