PREINSCRIPCIÓ D’ESO 2018/2019
Horari de secretaria:
Es recomana a les famílies presentar la sol·licitud i la documentació de la preinscripció abans de
les 13:30h del dia 24 d’abril de 2018, per tal de poder esmenar les possibles errades i facilitar que
tota la documentación sigui correcta.
De dilluns a divendres als matins de 9:30 a 13:30 hores. Les tardes de dilluns i dimarts de 15:00 a 16:45
hores.

Documentació
● Sol·licitud, només se’n pot presentar una a l’institut demanat en primer lloc. Es obligatori indicar un
correu electrònic.
● Original i fotocòpia del llibre de família o document relatiu a l’estat civil.
● Original i fotocòpia del DNI o altres documents del pare, mare o tutor/a legal.
● Original i fotocòpia del DNI o altres documents de l’alumne/a, si té 14 anys o més és obligatori.
(En cas que l’adreça no coincideixi amb la que hi ha al DNI (del pare/mare o tutor/a legal que signi la
sol·licitud de preinscripció), certificat o volant municipal de convivència de l'alumne/a, on ha de constar que
conviu amb la persona sol·licitant, (per fer la matrícula s’haurà de presentar el DNI renovat amb la
nova adreça). Si s’al·lega domicili del lloc de treball, s'acreditarà mitjançant una còpia del contracte laboral
o un certificat emès a aquest efecte per l'empresa. En el cas de treballadors en el règim d'autònoms, es
tindrà en compte el domicili acreditat a l'Agència Tributària i s'acreditarà amb còpia del formulari de la
declaració censal d'alta, modificació i baixa en el cens d'obligats tributaris (model 036).
● Original i fotocòpia de la targeta sanitària (TIS).
● En cas que l’alumne/a tingui un germà/ana matriculat/da a l’institut demanat en primer lloc, no caldrà
presentar documentació justificativa, el centre durà a terme la comprovació.
● Original i còpia documentació que acredita que és beneficiari/ària de la renda mínima d’inserció.
● Original i fotocòpia del carnet de l’alumne/a actualitzat de família nombrosa o monoparental.
● Original i fotocòpia del certificat de disminució de l’alumne/a, pare, mare, tutor/a legal o germà/na (grau
de discapacitat igual o superior al 33%).
● Si s’al·lega malaltia crònica de l’alumne/a que afecta el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic,
inclosos els celíacs, informe emès per un metge o metgessa del sistema públic de salut o certificat mèdic
oficial.
● Si s’al·lega que el pare, la mare, o els tutors legals han estat escolaritzats al centre per al qual es
presenta la sol·licitud, no caldrà presentar documentació justificativa, el centre durà a terme la
comprovació.

Calendari
- Publicació oferta places
9 d’abril
- Presentació de les sol·licituds (tramesa electrònica o presentació en paper)
del 13 al 24 d’abril
(termini de presentació de la documentació acreditativa i/o del resguard de la sol·licitud enviada
informàticament és fins al 25 d’abril de 2018)
- Publicació de les llistes del barem provisional
3 de maig
- Reclamacions a les llistes del barem
del 4 al 8 de maig
- Llistes amb el barem un cop resoltes les reclamacions
10 de maig
- Sorteig públic per resoldre els empats
11 de maig
- Llistes ordenades definitives
15 de maig
- Publicació oferta definitiva places
11 de juny
- Publicació de les llistes definitives (assignació de places)
12 de juny
- Matriculació 1r d’ESO
del 21 al 27 de juny
- Matriculació 2n, 3r i 4t d’ESO
del 25 al 29 de juny
(només alumnes sense cap matèria pendent per setembre)
- Període de matrícula extraordinària pels pendents d’exàmens setembre del 5 al 7 de setembre.
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INFORMACIÓ PREINSCRIPCIÓ ESO. CURS 2018/2019
Codi centre Institut XXV Olimpíada : 08047431
Novetat: És obligatori indicar un correu electrònic a la sol·licitud de preinscripció.
En emplenar el formulari de sol·licitud trobareu un espai que cal omplir amb l'identificador de l’alumne/a.
Heu de sol·licitar aquest número al centre on està matriculat/da aquest curs el/la vostre/a fill/a.

Barem ESO
Criteri específic:
-

Tenen preferència els/les alumnes que procedeixen de centres adscrits al centre sol·licitat.

Centres de Primària adscrits a l’Institut XXV Olimpíada: 08003491 Escola Bosc de Montjuïc
08033523 Escola La Muntanyeta
08001649 Escola Mossèn Jacint Verdaguer
08041969 Escola Pau Vila
08041970 Escola Tres Pins
08006313 Sant Vicenç de Paül
Criteris generals:
-

Tenir un germà/na escolaritzat a l’institut on es presenta la sol·licitud: 40 punts.

-

Domicili dintre de l’àrea d’influència: 30 punts (es pot consultar a la pàgina del consorci d’educació
de Barcelona)

-

Domicili del lloc de treball: 20 punts

Són 30 punts per domicili o 20 punts per el lloc de treball, no es poden al·legar els dos.
-

Percebre la renta mínima d’inserció: 10 punts

-

Discapacitat de l’alumne/a o pares o germans o tutors legals: 10 punts

Criteris complementaris:
-

Família nombrosa o monoparental: 15 punts

-

Malaltia crònica que afecta el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic: 10 punts

-

Si el pare, la mare, els tutors o els germans/nes han estat escolaritzats, al centre: 5 punts.

Per més informació, podeu consultar:
http://institutxxvolimpiada.cat/
http://www.edubcn.cat/ca/alumnat_i_familia
http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/
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