Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Institut Palau Ausit

PREINSCRIPCIÓ ESO

CURS 2018-2019

Període:

Del 13 al 24 d’abril, ambdós inclosos.

Horari:

Mati: de 9.00 a 14.00h

Documentació obligatòria
 Sol·licitud de preinscripció.
 Original i fotocòpia del llibre de família (complet).
 Original i fotocòpia del DNI o NIE del pare, mare o tutor/a legal.
 Original i fotocòpia del DNI o NIE de l'alumne/a. Si té més de 14 anys és obligatori.
 Original i fotocòpia de la targeta sanitària.

Documentació complementària, si escau
 Documentació acreditativa de ser beneficiari de la prestació econòmica de la renda mínima
d'inserció.

 Fotocòpia del certificat d'empadronament, sempre i quan no coincideixi l'adreça del DNI i la del
full de preinscripció, de qui tingui la pàtria potestat o tutela de l'alumne/a.

 Fotocòpia del contracte laboral o certificat emès per l’empresa, si s’al·lega la proximitat del lloc
de treball en comptes del domicili.

 En cas d’al·legar discapacitat igual o superior al 33% de l’alumne/a o d’un familiar de primer
grau, certificat emès pel Departament de Benestar social i família.

 En cas de malaltia crònica de l’alumne/a, informe emès per un metge del Sistema Públic de Salut
en el qual s’especifiqui de quina malaltia es tracta.

 En cas d’al·legar que el germà o germana està escolaritzat en un altre centre públic, amb el qual
hi ha una relació d’adscripció , cal presentar un certificat del centre on està escolaritzat.

 Fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent, si s’al·lega aquesta condició.

Informació


Dins el període de preinscripció, s'aportarà la documentació esmentada. La no presentació
d'algun d'aquests documents implicarà que el concepte afectat no es computarà a efectes de
barem.



Només es presentarà una única sol·licitud per als ensenyaments de l'educació secundària
obligatòria (ESO).



Quan per divorci, separació o per qualsevol altra causa, els cònjuges visquin en domicilis
separats es considerarà com a domicili el del cònjuge que tingui atribuïda la custòdia legal de
l'alumne.



Les dades d’identificació per a l’alumnat estranger podran acreditar-se amb els documents
d’identitat o amb el passaport del país d’origen.



Pel que fa als barems que s’aplicaran, llistat d’alumnes amb barem, reclamacions, llistes
definitives i dates de matriculació, consulteu el tauler d’anuncis de l’institut.

SISTEMA DE GESTIÓ DE LA QUALITAT

Data d’impressió: 23/03/2018

Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprès
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