Institut Salvador Dalí

Dates de la preinscripció ESO del curs 2016-2017
Estan en tràmit de publicació al DOGC la resolució per a la preinscripció del curs 2016-2017 i la
sol.licitud de preinscripció.
Els terminis previstos de presentació de sol·licituds són:
o
Del 30 de març al 7 d'abril, per a l’educació secundària obligatòria
CRITERIS DE PRIORITAT PER A L’ORDENACIÓ DE LES SOL.LICITUDS
Per al 2n cicle d'educació infantil, l'educació primària, l'ESO i batxillerat, s'apliquen els següents:
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 una opció):
Domicili a l'àrea de proximitat del centre: 30 punts.
Lloc de treball a l'àrea de proximitat del centre: 20 punts.
Domicili al mateix municipi del centre: 10 punts.
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.
Si l'alumne té una malaltia crònica que afecti el sistema digestiu, endocrí o metabòlic
(s'hi inclouen les persones celíaques): 10 punts.
Si el pare, mare, tutor legal o germà de l'alumne ha estat escolaritzat en ensenyaments declarats actualmente
gratuïts i universals (segon cicle d'educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, PQPI i
formació professional de grau mitjà) al centre sol·licitat en primer lloc: 5 punts.
3.
Criteris específics de prioritat
Tenen preferència els alumnes que procedeixen de centres i ensenyaments adscrits.

ESCOLES ADSCRITES A L’INS SALVADOR DALÍ
- Escola Charles Darwin - Escola Honorable Josep Tarradellas - Escola Joan Maragall
DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR:
A) Documentació identificativa (s'ha de presentar en tots els casos)
 Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
 Original i fotocòpia del DNI o NIE del pare i de la mare
 Original i fotocòpia del DNI o NIE de l’alumne o alumna, en cas que sigui major de 14 anys o tingui DNI tot i èsser menor de 14
anys. * (És convenient que l’alumnat ja tingui el NIF per posteriors tràmits, tot i que l’edat no sigui encara l’obligatòria.)
 Original i fotocòpia de la TSI (alumne/a)
La resta de documentació necessària per acreditar el criteris generals i complementaris:
- Fotocòpia i original carnet de familia nombrosa o monoparental
- Certificat mèdic de malaltia crónica
- Fotocòpia i original del carnet de dispacidad igual o superior 33%

HORARI DE SECRETARIA

Dilluns: matí de 9,00 a 13,00 hores i tarda de 15,00 a 17,00 hores
Dimarts, dimecres, dijous i divendres: de 9,00 a 13,00 hores
LINKS:

www.insdali.cat

Av. Andreu de Palma, 1-3
08820 El Prat de Llobregat
Tel. 93 370 70 12
Fax 93 478 19 22
a8043589@xtec.cat
www.insdali.cat

www.elprat.cat

www.gencat.cat

