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PREINSCRIPCIÓ CURS 2016-2017
PLACES VACANTS



1r ESO: 28 places ordinàries + 2 places NEE (1 grup classe)
2n ESO: 11 places ordinàries

DATES DE PREINSCRIPCIÓ


Del 30 de març al 7 d’abril

DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA
•

Sol·licitud de preinscripció

•

Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si
l'alumne/a està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de
Benestar Social i Família.

•

Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o
guardador o guardadora de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta
de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris,
document d'identitat del país d'origen.

•

Original i fotocòpia del DNI de l’alumne o alumna en cas que sigui major de 14 anys o
tingui DNI tot i ésser menor de 14 anys.

•

Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual) del nen o nena.

CRITERIS GENERALS DE BAREMACIÓ
1. Si hi ha germans matriculats al centre o el pare, mare, tutor/a legal hi treballa (40
punts).
2. Per proximitat del domicili o del lloc de treball al centre: cal portar certificat de
convivència o certificat d’empresa (30-20 punts)
3. Si el pare, mare o tutor/a legal reben l’ajut de la renda mínima d’inserció: cal presentar
el certificat de renda mínima d’inserció (10 punts)
4. Per discapacitat igual o superior al 33% de l’alumne/a o d’un familiar de primer grau:
cal certificat de discapacitat alumne o familiar (10 punts).
CRITERIS COMPLEMENTARIS
5. Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental (15 punts).
6. Certificat mèdic de malaltia crònica (10 punts).
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