
 
 
 
Benvolgudes famílies i alumnes de 6è de primària, 
 
Us informem sobre el procés de preinscripció 2109/20 i de la plataforma Clickedu: 
 

 
1- PREINSCRIPCIÓ 1r ESO 2019/20: del 29 de març al 9 d’abril. Cal emplenar la sol·licitud i 

acompanyar-la de la documentació requerida, i la podeu deixar a l’escola si viviu fora 
d’Artés, o si preferiu, podeu portar-la a l’institut.   
Documentació que cal presentar en tots els casos: 
 

- Formulari de sol·licitud de preinscripció emplenat i signat 
- Fotocòpies de totes les pàgines emplenades del llibre de família 
- Fotocòpia del DNI o NIE del pare i de la mare (En paper Dina-4 i en una sola cara) 
- Fotocòpia del DNI o NIE de l’alumne/a, si en té (En paper Dina-4 i en una sola cara) 
- Fotocòpia de la targeta sanitària individual (TSI) 
- Fotocòpia del carnet de vacunes 
 

Altres documents a presentar si es vol que es tinguin en compte a efectes de barem:  
 

- Renda anual de la unitat familiar: Documentació acreditativa de ser beneficiari de la 
prestació econòmica de la renda mínima d’inserció. 

- Grau de discapacitat igual o superior al 33% de l’alumne/a, pare, mare, tutor o tutora o 
germans: Certificat de disminució emès pel Departament de Benestar Social i Família. 

- Condició legal de família nombrosa o monoparental: Fotocòpia del carnet vigent. 
- Existència de germans escolaritzats al centre públic o pares que hi treballin. 

 
2- DATES MATRÍCULA ESO: del 20 al 26 de juny de 2019 

 
3- DADES CLICKEDU 

 
Clickedu  és una plataforma que serveix, entre d’altres coses,  per a millorar la comunicació entre 
famílies, alumnes i professorat. Les famílies podran estar sempre informades en aspectes com: 
notícies, notes, exàmens, informació del dia a dia a classe, calendaris online, missatges amb els 
tutors, visualització de dates per concertar entrevistes, descàrrega online  dels  butlletins de 
notes, ...  
 
Cal que entreu les vostres dades en un formulari que trobareu a la pàgina web de l’institut. 

 
� Entrar a la web de l’institut:   http://agora.xtec.cat/iesmiquelbosch 
� A la part esquerra de la pantalla cliqueu a l’apartat que diu “Dades  clickedu  1r ESO curs 

19-20”.  
� Empleneu el formulari (properament estarà operatiu). Al final del mateix marqueu la casella 

“No sóc un robot” i després cliqueu “Preinscriure’s”. 
 

 
Rosa M. Riera i Ubach 
Directora         Artés, 13 de març de 2019 


