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Calendari de preinscripció 2012-2013
Segon cicle d'educació infantil i ensenyament obligatori
Fases de la preinscripció

Dates

Presentació de sollicituds

19 al 30 de març

La tramesa de sollicituds per Internet es pot fer fins a les 24 h. del dia 29 de març
Llistes amb el barem

17 de d’abril

Sorteig

18 de d’abril

Reclamacions

18 al 20 d’abril

Resolució reclamacions

23 d’abril

Llistes amb el barem un cop resoltes les reclamacions
Publicació de les llistes d'admesos

25 d’abril
18 de maig

Període de matriculació (infantil, primària i 1r d’ESO)

4 al 8 de juny

Documentació
S´ha de presentar en tots els casos :

-Sol.licitud de preinscripció ( o el resguard de la sol.licitud que s´ha enviat per internet)
-Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació
-Original i fotocòpia del DNI pare, mare o tutor/a o guardador/a de fet
-Original i fotocòpia del DNI de l´alumne/a en cas que tingui DNI
-Original i fotocòpia de la TSI ( targeta sanitària individual)
-Original i fotocòpia carnet de les vacunes
-4 fotografies mida carnet
Documentació acreditativa del criteri o els criteris de prioritat :
Proximitat domicili : Document identificatiu de la persona sol.licitant . Si no coincideixi amb el
que s´al.lega, certificat o volant municipal de convivència de l´alumne/a on ha de constar que
conviu amb la persona sol.licitant
Si s´al.lega el domicili del lloc de treball, còpia del contracte laboral o certificat emès per
l´empresa
Beneficiaris ajut renda mínima inserció : documentació acreditativa de ser beneficiari/ària de
la prestació econòmica
Discapacitat igual o superior al 33% : Certificat de discapacitat emès pel Departament de
Benestar Social i Família o per l´ICAM
Família nombrosa o monoparental : Carnet oficial de família nombrosa o monoparental
Malaltia crònica del sistema digestiu, endocrí o metabòlic : Certificat mèdic oficial

