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ESO

INFORMACIÓ PREINSCRIPCIÓ ESO CURS 2019/20
1.Calendari :
CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA - ESO
FASES

DATES

Publicació de l’oferta

PREINSCRIPCIÓ

Publicació de les llistes amb puntuació provisional
Termini per presentar reclamacions

27 de març

Del 29 març al 9 d’abril

26 d’abril
Del 29 al 3 de maig

Publicació de llistes un cop resoltes les reclamacions

8 maig

Publicació de les llistes amb puntuació definitiva

14 maig

Publicació de l’oferta final
Publicació de les llistes d'admesos

PERÍODE DE MATRICULA ORDINÀRIA

11 de juny
12 juny

Del 20 al 26 de juny (1er ESO)
Del 27 de Juny al 3 de juliol ( de
2on a 4art ESO )

2. Formalització de la preinscripció :
La sol·licitud es formalitza al centre demanat en primer lloc o, telemàticament, al web del
Departament d’Ensenyament, a l’adreça http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramitstemes/20483_preinscripcio_escolar?moda=1
La tramesa telemàtica de la sol·licitud genera un resguard que cal imprimir i signar i, adjuntant-hi
la documentació corresponent, presentar-la al centre demanat en primer lloc .
La presentació de més d’una sol·licitud comporta la pèrdua dels drets de prioritat. Cal presentar
una única sol·licitud amb les peticions de centre per ordre de preferència.

3. Documentació que cal presentar
•

Juntament amb l’imprès de preinscripció per duplicat ( original i còpia) cal afegir-hi :
a) Documentació identificativa que s'ha de presentar en tots els casos:
•
•
•

Carrer Artesanía, 55
08042 Barcelona
Tel. 93 359 34 04
Fax 93 354 69 32
a8034205@xtec.net

L’original i una fotocòpia del llibre de família ( o altres documents relatius a la
filiació )
L‘original i una fotocòpia del DNI o NIE / passaport( si és estranger ) de la persona
sol·licitant (pare, mare o tutor/a )
L’original i una fotocòpia del DNI de l’alumne/a.

b) Documentació acreditativa dels criteris de prioritat ( només s’ha de presentar en cas que
l’alumne al·legui algun d’aquests criteris de prioritat del barem ) :
1. Criteri específic. Tenen prioritat els alumnes provinents de centres adscrits.
2. Criteris generals:
germans/es escolaritzats al centre o pares que hi treballen
proximitat del domicili habitual de l’alumne al centre o proximitat del lloc
de treball del pare,mare o tutor.
renda anual de la unitat familiar
discapacitat de l’alumne/a, pare, mare o germans(igual o superior al 33%)
3. Criteris complementaris :
família nombrosa o monoparental

4. Codi de centre

CODI Institut La Guineueta : 08034205
5. Horari
HORARI DE SECRETARIA: Dilluns a Dijous 9:30 – 13:30 i de 15:00 a 18 hores
Divendres : 9:30 – 13:30 hores
Juliol només matins
www.inslaguineueta.cat
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