Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Institut Vilamajor

PREINSCRIPCIÓ ESO CURS 2019 - 2020
Horari d'atenció al públic a secretaria:
Dilluns, dimecres, dijous i divendres de 8:30 h - 14:30 h
Dimarts

de 8:30 - 13:00 h
de 15:00 -17:00 h

CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA ESO 2019-20
PREINSCRIPCIÓ
Difusió d'oferta de places

27 de març

Presentació de sol·licituds

Del 29 de març al 9
d'abril

Presentació de documentació

Fins al 10 d'abril

Publicació de llistes amb barem
provisional.

26 d'abril

Presentació de reclamacions

Del 29 d'abril al 3 de maig

Publicació de llistes amb barem
definitiu.

8 de maig

Difusió de l'oferta definitiva

11 de juny

Publicació de la llista d'admessos

12 de juny

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR
Juntament amb la sol·licitud i en el termini establert, cal presentar la
documentació següent que identifica la persona sol·licitant:
L'original i una fotocòpia del llibre de família o altres documents
relatius a la filiació.
L'original i una fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare,
mare, tutor/a o guardador/a de fet) .
L'original i una fotocòpia del DNI de l'alumne/a si és major de 14
anys o té DNI tot i ésser menor de 14 anys.
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MATRÍCULA
Matriculació 1r d'ESO

Del 20 al 26 de juny

Matriculació 2n, 3r i 4t d'ESO

Del 27 de juny al 3 de
juliol

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR
A més de la documentació aportada en presentar la sol·licitud de preinscripció,
per formalitzar la matrícula cal presentar:


Una fotocòpia del carnet de vacunacions amb les dosis de
vacunes rebudes i les dates corresponents.



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



1 Fotografia mida carnet.



Full de dades de l'alumne/a (facilitat pel centre)



Carta de compromís educatiu (facilitat pel centre)



Full d'autorització de drets d'imatge.



Justificant de pagament de la quota de material del curs 20192020.



Full d'autorització de sortides.



Full d'autorització per l'administració del paracetamol.
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CRITERIS D'ADMISSIÓ D'ALUMNAT : BAREM
Criteris específics:
Per accedir a a l'ESO s'aplica el criteri específic d'adscripció de centre (no hi ha documentació acreditativa)
Criteris generals

Documentació acreditativa

Existència de germans escolaritzats al centre o de pares o tutors legals que hi no s'ha de presentar cap document acreditatiu
treballen.
perquè el centre en fa la comprovació
L'original i una fotocòpia del DNI de la persona
Quan el domicili habitual es troba a l'àrea sol·licitant o de la targeta de residència on consta
d'influència del centre
el NIE en el cas de persones estrangeres.
Proximitat del domicili habitual de
l'alumne/a al centre o, si escau,
proximitat del lloc de treball del pare
o mare, tutor/a o guardador/a de fet,
o de l'alumne/a si és major d'edat

Quan a instància del pare o mare, tutor/a o
guardador/a de fet es pren en consideració, en
comptes del domicili habitual, l'adreça del lloc
de treball d'un d'ells, i aquesta és dins l'àrea
d'influència del centre
Quan el domicili habitual és al mateix municipi
que el centre sol·licitat en primer lloc, però no
en la seva àrea d'influència

s'acredita mitjançant una còpia del contracte
laboral o un certificat emès a aquest efecte per
l'empresa.

L'original i una fotocòpia del DNI de la persona
sol·licitant o de la targeta de residència on consta
el NIE en el cas de persones estrangeres
Documentació acreditativa de ser beneficiari/ària
Quan el pare o mare o tutor/a són beneficiaris de l'ajut de la renda garantida de
de la prestació econòmica de la renda garantida de
ciutadania.
ciutadania.
L'original i una fotocòpia de la targeta acreditativa
de la discapacitat o del certificat de discapacitat de
la persona que al·lega aquesta condició emès pel
Quan l'alumne/a acredita una discapacitat de grau igual o superior al 33%, o quan el
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
pare o mare, tutor/a o un germà/ana de l'alumne/a acredita una discapacitat igual o
També s'admeten els certificats de discapacitat
superior al 33%.
emesos pels organismes competents d'altres
comunitats autònomes.

Puntuació
40

30

20

10

10

10
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Criteri complementari

Documentació acreditativa

Pel fet de formar part d'una família nombrosa o família monoparental.

Original i fotocòpia del carnet vigent de família nombrosa o
monoparental.

Puntuació
15

Altres situacions

Documentació acreditativa

Si s'al·lega el trasllat de la unitat familiar per mobilitat forçosa dels pares o tutors
legals o un canvi de residència derivat d'actes de violència de gènere

cal presentar la documentació acreditativa de la circumstància; el centre i la
comissió de garanties d'admissió han de valorar aquesta documentació.

