
 

 

 

 
 

 

PREINSCRIPCIÓ ESO  2019-2020 
 
 

Data de preinscripció: 
Publicació de les llistes amb el barem: 
Reclamacions: 
Publicació llistes un cop resoltes les reclamacions: 
Publicació de les llistes ordenades definitives: 
Publicació llistes d’admesos: 
Dates de matriculació: 
Primer curs: 
Segon, tercer i quart: 
 

Del 29 de març al 9 d’abril 
26 d’abril 
Del 29 d’abril al 3 de maig 
8 de maig 
14 de maig 
12 de juny 
 
Del 20 al 26 de juny 
Del 27 de juny al 3 de juliol 

 
Consultar web del Departament d’Ensenyament 

 
Documentació que cal presentar: 
 

 Sol·licitud de preinscripció. 

 Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. 

 Original i fotocòpia del DNI o NIE de l’alumne/a. 

 Original i fotocòpia del DNI i NIE del pares o tutors. 

 Original i fotocòpia del TSI (targeta sanitària individual). 
 

En el cas que s’hagin de justificar els criteris de prioritat, cal presentar també: 
 

 Documentació acreditativa de ser beneficiari de la prestació econòmica de la renda 
garantida de ciutadania.  

 

 Certificat o volant municipal de convivència de l’alumne/a, si el domicili actual no és el que 
consta al DNI/NIE. Si el domicili que s’al·lega és el del lloc de treball dels pares, còpia del 
contracte laboral o certificat emès per l’empresa. 

 

 Original i fotocòpia de la targeta acreditativa o del certificat de disminució (es pot al·legar si 
el grau de discapacitat és igual o superior al 33%) emès pel Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies o pels organismes competents d’altres comunitats autònomes. Poden 
al·legar aquesta circumstància l’alumne/a, el/la pare/mare, el/la tutor/a o els/les germans/es. 

 

 Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent. 
 
 
  

Consulti la web del centre:  http://www.insgabrielferrater.cat  

Generalitat de Catalunya 
Departament d'Ensenyament 
Institut Gabriel  Ferrater i Soler 
Telèfon: 977 34 20 10   FAX: 977 34 38 08 
correu electrònic: info@insgabrielferrater.cat 
Avinguda de Montblanc, 5-9 
43206  REUS 
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