PREINSCRIPCIÓ D’ESO 2019/2020
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 9 d’abril de 2019, 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%).

Calendari
- Publicació oferta places
- Presentació de les sol·licituds (tramesa electrònica o presentació en paper)
(termini de presentació de la documentació acreditativa i/o del resguard
de la sol·licitud enviada informàticament és fins al 10 d’abril de 2019)
- Publicació de les llistes del barem provisional
- Reclamacions a les llistes del barem
- Llistes amb el barem un cop resoltes les reclamacions
- Sorteig públic per resoldre els empats
- Llistes ordenades definitives
- Ampliació de peticions (per als sol·licitants que necessiten assignació d'ofici)
- Publicació oferta definitiva places
- Publicació de les llistes definitives (assignació de places)

27 de març de 2019
del 29 de març al 9 d’abril

- Matriculació 1r d’ESO
- Matriculació 2n, 3r i 4t d’ESO

del 20 al 26 de juny
del 27 de juny al 3 de
juliol

C. de la Dàlia 2 bis 08004 Barcelona Tel. 93 289 06 30 http://institutxxvolimpiada.cat/

26 d’abril
del 29 al 3 de maig
8 de maig
9 de maig
14 de maig
30 de maig al 3 de juny
11 de juny
12 de juny

