Institut Salvador Dalí

Preinscripció Batxillerat 2016-17
Fases

Dates

Difusió de l'oferta

13 de maig

Presentació de sol·licituds (telemàtiques també)

del 18 al 25 de maig

Presentació de documentació

fins el 27 de maig

Llistes amb el barem provisional

6 de juny

Reclamacions

del 7 al 9 de juny

Listes amb el barem definitiu un cop resoltes les reclamacions

14 de juny

Sorteig

15 de juny

Llista ordenada definitiva

17 de juny

Publicar oferta definitiva

30 de juny

Publicació de les llistes d'admesos

4 de juliol

Matriculació o confirmació de matrícula (batxillerat)

del 5 al 12 de juliol

Període de matrícula extraordinària de batxillerat pels pendents dels exàmens de

del 7 al 9 de

setembre
A) Documentació

setembre

- Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport de l'alumne o alumna.
- Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual), si se'n disposa.
- Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
- Original i fotocòpia del DNI pare i mare o tutor/.
- Nota mitjana: Certificació acadèmica de la qualificació mitjana d’ESO amb dos decimals.
B) Documentació acreditativa del criteri o els criteris de prioritat (s'ha de presentar només per al criteri o els
criteris de prioritat al·legats a la sol·licitud de preinscripció)
Criteris generals
- Germans escolaritzats al centre o pares o tutors legals que hi treballin: 40 punts. (El centre ho comprova)
- Proximitat del domicili habitual: Domicili habitual és al mateix municipi del centre sol·licitat: 30 punts.
(Tot el municipi del Prat de Llobregat és área d’influència. Si l’adreça del NIF de l’alumne no pertany al Prat de
Llobregat, caldrà un certificat d’empadronament.)
- Renda anual: Beneficiaris de l'ajut de la renda mínima d'inserció 10 punts.(Certificat corresponent acreditatiu)
- Discapacitat de l'alumne o alumna, pare, mare o germans superior al 33%: 10 punts. (Certificat de discapacitat)
Criteris complementaris
- Si l'alumne o l'alumna forma part de família nombrosa o monoparental: 15 punts. (Carnet de familia nombrosa o
monoparental)
- Si l'alumne/a té una malaltia crònica (digestiva, endocrina o metabòlica, inclosos els celíacs): 10 punts. (Certificat
mèdic corresponent)
- Si el pare, la mare, els tutors o els germans han estat escolaritzats, al centre: 5 punts.(El centre ho comprova.)
HORARI DE SECRETARIA
Per a la preinscripció: De dilluns a divendres: matí de 9,00 a 13,00 hores
Dilluns tarda: de 15,00 a 17,00 hores
Per a la matriculació: De dilluns a divendres de 10,00 a 13,00 hores
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