PREINSCRIPCIÓ ESO
Presentació de sol·licituds: 23 de març al 4 d'abril de 2017, ambdós
inclosos
Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 24 d’abril de 2017
Termini per presentar reclamacions, si cal, a la puntuació
provisional: del 25 al 27 d’abril de 2017
Llistes d'alumnes admesos: 2 de juny de 2017
Documentació Preinscripció
A) Documentació identificativa (s'ha de presentar en tots els
casos)
 Fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la
filiació.
 Fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o
tutor/a o guardador/a de fet) o de la targeta de residència on
consta el NIE.
 Fotocòpia del DNI de l’alumne/a.
 Fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual) de l’alumne/a.
 El número identificador de l’alumne que facilita l’escola.
B) Documentació acreditativa dels criteris de prioritat que
s’al·leguen a la sol·licitud de preinscripció, d’acord amb la
informació del Departament d’Ensenyament:
http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/obligatoris/

MATRÍCULA ESO
Primer d’ESO: del 12 al 16 de juny de 2017del 13 al 17 de juny de
2016, ambdós inclosos.
Segon, tercer i quart curs d'ESO: del 26 al 30 de juny de 2017,
ambdós inclosos.
Matrícula extraordinària: d del 6 al 8 de setembre de 2017,
ambdós inclosos.
Documentació Matrícula
 Fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o
tutor/a o guardador/a de fet) o de la targeta de residència on
consta el NIE.
 Fotocòpia del DNI de l’alumne/a.
 Fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual) de l’alumne/a
 Una fotocòpia del carnet de vacunacions on figurin les dosis
de vacunes rebudes amb les dates corresponents.
Quan no es tingui el carnet de vacunacions, ha de presentar-se un
certificat mèdic oficial on figurin les dosis de vacuna rebudes amb les
dates corresponents. Si l’alumne/a no ha estat vacunat per indicació
mèdica o per altres circumstàncies, cal presentar un certificat mèdic
oficial justificatiu

 1 fotografia mida carnet
 Imprès de matrícula, de la imatge personal, del transport
escolar (Documents que facilita el centre).
 Resguard de pagament dels serveis escolars.
Avís
La matrícula es formalitza a la Secretaria de l’Institut.
Els documents presentats durant la preinscripció no cal tornar-los a
portar.
Més informació a la pàgina Web de l’Institut:
http://www.iescaparrella.cat/

