PREINSCRIPCIÓ ESO
Curs acadèmic 2018 / 2019

Codi del Centre: 08044168

WEB de l’Institut: http://www.institutpladelesmoreres.cat
Menú informacions
Calendari preinscripció:
Presentació de sol·licituds

Del 13 al 24 d’abril

Publicació llistes baremades

03 de maig

Període de reclamacions

Del 04 al 08 de maig

Publicació llistes definitives

15 de maig

Període de matriculació 1r. ESO

Del 21 al 27 de juny

NOMÈS S’ADMETRAN PREINSCRIPCIONS EN L’HORARI ESTABLERT.
La sol·licitud de preinscripció que serà única, es presentarà a l’Institut Pla de les
Moreres, en el següent horari d’oficina: De dilluns a divendres de 8.00 a 14.00h
intenteu presentar-la el més aviat possible.
DOCUMENTS QUE CAL APORTAR PER A LA PREINSCRIPCIÓ.

ORIGINAL I FOTOCÒPIA

-

Sol·licitud de preinscripció que facilita el centre degudament formalitzat ( si en la
sol·licitud es tria l’opció de Religió, no es podrà canviar).

-

Totes les pàgines del llibre de família o documents relatius a l’estat civil.

-

DNI o (NIE si es tracta de persones estrangeres) o altres documents d’identitat
del pare i de la mare o dels tutors legals.

-

DNI o NIE de l’alumne/a (tots els alumnes que no el tinguin haurien de començar a
fer els tràmits per a la seva obtenció).

-

TIS (targeta d’identificació sanitària) de l’alumne/a.

-

Carnet de vacunacions o certificat mèdic equivalent.

-

Quan l’adreça que figuri en el DNI no coincideixi amb la del full de sol·licitud de la
preinscripció, caldrà portar un certificat d’empadronament o de convivència
familiar.

Notes:
La normativa que regeix el procés de preinscipció és Decret 10/2012, de 31 de gener,
de modificació del Decret 75/2007, de 27 de març, pel qual s'estableix el procediment
d'admissió de l'alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics.
Decret 75/2007, de 27 de març, pel qual s'estableix el procediment d'admissió de
l'alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics.
Extracte a efectes de baremació per a poder obtenir puntuació i documentació
necessària per tal de la seva acreditació:
•

Existència de germans/es matriculats als centres de primària o secundària de
Vilanova del Camí : CEIP Joan Maragall, CEIP Pompeu Fabra, CEIP Marta
Mata, IES Pla de les Moreres (s’entén que aquest hi són en el moment de presentar
la sol·licitud), o de pares o tutors legals que hi treballen. El centre ho comprovarà
directament. 40 punts

•

Domicili habitual en l’àrea d’influència del centre. 30 punts.

•

Lloc de treball del pare o mare dins l’àrea d’influència , caldrà aportar còpia del
contracte laboral o un certificat emès per l’empresa. 20 punts.

•

Per renda mínima d’inserció caldrà aportar la documentació acreditativa de les
circumstàncies econòmiques. 10 punts.

•

Per discapacitat en l’alumne/a, pare, mare, tutors, o els germans igual o superior al
33%, caldrà aportar el certificat o targeta acreditativa de la discapacitat expedit
pel Departament d’Acció Social i Ciutadania o document acreditatiu de ser
beneficiari d’una pensió d’incapacitat permanent. 10 punts.

•

Condició legal de família nombrosa o monoparental. Cal portar l’original i
fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent. 15 punts.

•

Per malaltia crònica del sistema digestiu, endocrí o metabòlic inclosos els celíacs
de l’alumne/a, caldrà aportar un informe emès per un metge/essa del sistema públic
de salut o el certificat mèdic oficial que ho acrediti. 10 punts.

•

Pare, mare, tutolrs o germans que han estat escolaritzats al centre per al qual es
presenta la sol·licitud. 5 punts.

RECORDEU QUE TOTS ELS ALUMNES ADMESOS AL CENTRE
HAURAN DE PASSAR PER LA SECRETARIA DE L’INSTITUT A
FORMALITZAR LA MATRÍCULA DEL 21 AL 27 DE JUNY . Ja
s’informarà de la documentació que s’haurà d’aportar.

