PREINSCRIPCIÓ CURS 2021-2022
Benvolgudes famílies,
Aquí trobareu tota la informació, documents i enllaços necessaris per realitzar la
preinscripció per al curs 2021-2022.

1-CALENDARI DEL PROCÉS
El calendarique estableix de Departament és el següent:
Preinscripció
●
●

●
●
●
●
●
●
●

Presentació i/o modificació de sol.licituds:Del 17 al 24 de març de
2021
Presentació de documentació:del 25 al 26 de març de 2021
(documentació acreditativa que no s'hagi pogut adjuntar durant el període de
presentació de sol·licituds.)
Llistat amb la puntuació provisional:19 d'abril de 2021
Reclamacions:Del 20 al 26 d’abril de 2021
Llistes amb la puntuació definitiva:30 d'abril de 2021
Sorteig desempat:5 de maig de 2021
Publicació llista ordenada definitiva: 7 de maig de 2021
Publicació de les llistes d’admesos:7 de juny de 2021
Període de matriculació:Del 14 al 18 de juny de 2021

Matrícula
●
●

Del 14 al 18 de juny:matriculació alumnes de 1r d’ESO
Del 28 de juny al 2 de juliol:matriculació dels alumnes de 2n a 4t
d’ESO.

2-INFORMACIÓ GENERAL
Enguany la sol.licitud de preinscripciónomés es farà en format telemàtic. Es
pot fer des de qualsevol ordinador, tauleta o mòbil amb connexió a Internet. E
n
cap cas haureu de lliurar la documentació al centre.
Podeu fer-ho:
-De forma electrònica: amb identificació digital, com per exemple DNI electrònic
o el sistema alternatiu idCat Mòbil. És la opció més recomanable.
-Amb suport informàtic: en cas que no tingueu identificació digital.

Podeu consultar la web del Departament d'Educació i us adjuntem una guia
informativa del pas a pas del procés que us serà d'utilitat. El següent vídeo us
pot ser d’ajuda:
Com fer la preinscripció online?

Per fer la preinscripció us caldrà, obligatòriament:
●
●
●

Codi del nostre centre: 08062730
IDALU (número d'identificador de l'alumne/a). Us el facilitarà el centre
d'origen.
Per les sol·licituds en suport informàtic: DNI, Llibre de família i els
documents que al·legueu a efectes de barem, escanejats.

Si no teniu cap dispositiu o accés a internet, des del centre us en facilitarem un.
Si teniu qualsevol dubte podeu contactar amb nosaltres de la següent manera:
●
●
●

Per correu electrònic: a8062730@xtec.cat
Trucant al telèfon de l'escola: 937919564
Per whattsapp o trucada al número: 629730872

Si voleu conèixer una mica més el nostre centre us convidem a consultar els
següents documents:
●
●
●

Presentació Portes Obertesi V
 ídeo portes obertes
Projecte Educatiu del Centre
Oferta de places pel curs 2021-2022

