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CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA ESO. CURS 2018-2019
Dates

Fases de la preinscripció / matrícula

9 d’abril

Difusió i publicació de l'oferta inicial de places al centre

13 al 24 d’abril,
ambdós inclosos

Període de presentació de sol·licituds (famílies)

Horari de Secretaria durant el període de preinscripció (13 al 24 d’abril):
● Tots els dies pel matí de 9.00 a 14.00 hores
● Els dies 17, 18, 19 i 24 d’abril, per la tarda de 15.00 a 17.00 hores
Es pot presentar documentació fins al dia 25 d’abril de 2017
3 de maig

Publicació de les llistes de sol·licituds de preinscripció al centre amb el
barem provisional

del 4 al 8 de maig

Termini per presentar reclamacions del barem provisional

10 de maig

Publicació de les llistes de sol·licituds de preinscripció al centre amb el
barem definitiu, un cop resoltes les reclamacions.

11 de maig

Sorteig del número per al desempat

15 de maig

Publicació de les llistes ordenades definitives

11 de juny

Publicació de l’oferta final (definitiva) de places al centre

12 de juny

Publicació de les llistes de l’alumnat admès i, si escau, de la llista d’espera

21 al 27 de juny,
ambdós inclosos

Període de matrícula per a l’alumnat preinscrit amb plaça assignada al 1r
curs de l’ESO

25 al 29 de juny,
ambdós inclosos

Període de matricula ordinària per a l’alumnat preinscrit amb plaça a 2n, 3r
i 4t d’ESO o de confirmació de plaça assignada a l’ESO en cas de l’alumnat
pendent de l’avaluació de setembre

Un cop matriculat, cada alumne, amb els seus pares, s’entrevista amb el director (mes de juliol)
Horari Secretaria durant període de matrícula 1r d’ESO (21 al 27 de juny):
● Tots els dies pel matí de 9.00 a 14.00 hores
● Els dies 26 i 27 de juny, per la tarda de 15.00 a 17.00 hores
5 al 7 de setembre,
ambdós inclosos

Període de matrícula extraordinària per a l’alumnat d’ESO pendent de
l’avaluació de setembre

1 d’octubre

Publicació de la llista d'alumnes matriculats al centre procedents del procés
de preinscripció i nova admissió

Jornada de portes obertes el 19 de març: xerrada informativa a les 17.30 hores, visita
a les instal·lacions del centre a les 18.30 hores.

Trobareu tota la informació al lloc web: preinscripcio.gencat.cat
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DOCUMENTS ORIGINALS QUE CAL PRESENTAR:

PREINSCRIPCIÓ

Sol·licitud de preinscripció degudament emplenada i signada

✔

DNI o targeta d’identitat d’estranger (TIE) de l’alumne/a

✔

TSI (targeta sanitària individual) de l’alumne/a

✔

Llibre de família o altres documents relatius a la filiació

✔

DNI o o targeta d’identitat d’estranger (TIE) de la persona sol·licitant

✔

Volant municipal de convivència (padró), quan el domicili habitual
que s'al·lega no coincideix amb el dels DNI o TIE

✔

MATRÍCULA

Carnet de vacunacions

✔

DNI renovat amb l’adreça nova, si no es va poder presentar amb la
sol·licitud de preinscripció

✔

Ingrés al caixer automàtic de CaixaBank de 45 euros (un alumne) o 60
euros (dos o més alumnes) en concepte de pagament de despeses de
material per al curs 2018-2019

✔

Els impresos que facilita el centre, degudament emplenats i
signats:
Full de dades de matrícula (inclou autoritzacions sortides dins del
municipi i a rebre comunicacions per correu electrònic, i elecció entre
matèria de religió catòlica o ensenyaments alternatius)

✔

Autoritzacions relatives als alumnes: ús d’imatges, publicació de
dades de caràcter personal i de material que elaboren. Ús de serveis i
recursos digitals a Internet

✔

Carta de compromís educatiu

✔

CRITERIS DE PRIORITAT (s’apliquen per ordre: el criteri específic d’adscripció entre centres i
ensenyament, els criteris generals i els criteris complementaris)
Criteri específic de l’adscripció entre centres i ensenyaments
● Els alumnes procedents de les tres escoles adscrites: La Ginesta, Mossèn Jacint Verdaguer i Vilamar
(L’Escola Vilamar està adscrita als dos instituts de Calafell), tenen preferència.
Criteris generals
● Existència de germans escolaritzats al centre (o a les escoles adscrites La Ginesta i Mossèn Jacint
Verdaguer) o de pares o tutors legals que hi treballen, 40 punts.
● Proximitat del domicili habitual de l’alumne o del lloc de treball del pare o mare, tutor o tutora o guardador o
guardadora de fet al centre sol·licitat en primer lloc (només una opció):
○ Domicili habitual de l’alumne es troba a l'àrea d’influència del centre, 30 punts. (L’àrea d’influència de
l’Institut La Talaia és tot el municipi de Calafell)
○ Lloc de treball d’un dels pares, tutors o guardadors de fet dins l'àrea d’influència del centre, 20 punts.
● Quan el pare o mare o tutor o tutora siguin beneficiaris de l'ajut de la renda mínima d'inserció, 10 punts.
● Quan l'alumne acrediti una discapacitat de grau igual o superior al 33%, o quan el pare o mare, tutor o
tutora, o un germà de l'alumne acredita una discapacitat igual o superior al 33%, 10 punts.
Criteris complementaris
● Pel fet que l’alumne/a formi part d’una família nombrosa o monoparental, 15 punts.
● Pel fet que l'alumne tingui una malaltia crònica que afecta el sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos
els celíacs, 10 punts.
● Pel fet que el pare o mare, el tutor/a o els germans haguessin estat escolaritzats en ensenyaments
declarats actualment gratuïts i universals, al centre per al qual es presenta la sol·licitud, 5 punts.

Trobareu tota la informació al lloc web: preinscripcio.gencat.cat

