t e n i r e n
c o m p t e

Sols podeu presentar una única sol·licitud
per alumne/a al centre escollit en primera
opció.
Haureu de formalitzar la matrícula al centre
assignat en les dates previstes al calendari.
El centre us demanarà que complimenteu
un full provisional de tria de matèries de
modalitat. Podeu consultar les modalitats i
matèries que oferim a secretaria o a la
pàgina web del centre.
Si us han quedat dubtes podeu consultar a
la secretaria del centre, a la pàgina web de
l'institut o a la pàgina web
http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscrip
cio/
Els alumnes de quart d'ESO o primer de
batxillerat del propi centre no s'han de
preinscriure.
La sol·licitud de preinscripció s'ha de
tramitar via suport informàtic a la pàgina
web
http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscrip
cio/estudis/batxillerat/ i s'ha de presentar
impresa al centre amb tota la
documentació requerida

HORARI DE SECRETARIA
De dilluns a divendres de 9:00 a 10:30
i de 11:00 a 14:00
Dijous tarda de 16:00 a 18:00
c/ Rector de Vallfogona, 65
08500, Vic
tel. 938834851
a8062870@xtec.cat
www.intitutlaplana.com

PREINSCRIPCIÓ
BATXILLERAT
19/20

BENVINGUTS!

a

DEL 14 AL 21 DE MAIG DE 2019

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA

CRITERI ESPECÍFIC
Tenen preferència els alumnes que procedeixin
dels centres adscrits (Instituts públics).

CALENDARI
PREINSCRIPCIÓ
Oferta inicial de places escolars:
10 de maig de 2019
Presentació de sol·licituds:
del 14 al 21 de maig de 2019
Presentació de documentació:
fins al 23 de maig de 2019
Llista de sol·licituds amb la puntuació
provisional:
4 de juny de 2019
Presentació de reclamacions:
del 5 al 12 de juny de 2019
Llista de sol·licituds amb la puntuació un
cop resoltes les reclamacions:
17 de juny de 2019
Sorteig del número de desempat:
18 de juny de 2019
Llista ordenada definitiva:
21 de juny de 2019
Oferta final de places escolars:
5 de juliol de 2019
Llista d'alumnes admesos i llista
d'espera:
8 de juliol de 2019

MATRÍCULA
Alumnes preinscrits amb plaça assignada:
del 9 al 15 de juliol de 2019
Confirmació de la continuïtat per a alumnes
del centre:
del 9 al 15 de juliol de 2019
Alumnes de batxillerat pendents de
l'avaluació de setembre:
del 6 al 10 de setembre de 2019

DOCUMENTACIÓ
IDENTIFICATIVA
Original i fotocòpia de:
- DNI / NIE/ Passaport de l'alumne
Per a alumnres menors d'edat o que no
fan els 18 anys durant l'any 2019
- Llibre de família o altres documents
relatius a la filiació
- DNI / NIE/ Passaport de la persona
sol·licitant
Per a alumnes procedents d'altres centres:
- Certificat amb el número d'IDALU

CRITERIS GENERALS
- Germans escolaritzats al centre o pares o tutors
legals que hi treballen. (40 punts)(no cal
acreditar-ho)
- Proximitat del domicili habitual de l'alumne o
alumna al centre (30 punts) (acreditació
electrònica del domicili mitjançant l'accés al padró
municipal o amb el DNI o NIE de la persona
sol·licitant o el certificat o volant municipal de
convivència de l'alumne) o proximitat del lloc de
treball del pare, la mare o el tutor/a. (20 punts)
(acreditació del lloc de treball mitjançant el
contracte de treball o certificat de l'empresa)
- Beneficiaris de l'ajut de la renda garantida de
ciutadania. (10 punts) (acreditació de beneficiari o
beneficiària de la prestació econòmica)
- Discapacitat (igual o superior al 33%) de
l'alumne/a, el pare, mare, tutor/a, un/a germà/ana.
(10 punts) (acreditació electrònica del
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies o
targeta acreditativa de la discapacitat o del
certificat de discapacitat o pensió d'incapacitat
permanent de grau total o de gran invalidesa)
- Expedient acadèmic (qualificació mitjana dels
cursos acabats i avaluats dels estudis que
permeten l'accés al batxillerat)
CRITERI COMPLEMENTARI
- Família nombrosa o monoparental. (15 punts)
(acreditació electrònica o carnet de família
nombrosa o monoparental)

Tenen prioritat per accedir a les places de
batxillerat dels centres amb l'horari adaptat:
alumnes que cursen
ensenyaments professionals de música o de dansa
o programes esportius d'alt rendiment.

