
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

  
   
 
 

Documentació a presentar al fer la preinscripció: 

o Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport de l’alumne/a, en el cas que sigui 
major de 14 anys o tingui DNI tot i ésser menor de 14 anys. Si es tracta 
d’estrangers comunitaris, original i fotocòpia del document d’identitat del país 
d’origen. 

o Si l’alumne és menor d’edat, original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport del 
pare, mare, tutor/a legal o guardador/a de fet. Si es tracta d’estrangers 
comunitaris, original i fotocòpia del document d’identitat del país d’origen. 

o  Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. 

o Documentació acreditativa dels criteris al·legats a la sol·licitud de preinscripció.  

Documentació a presentar al fer la matrícula: 

o  Original i fotocòpia del Carnet de vacunacions o, en el seu lloc, un certificat mèdic 
oficial justificatiu. 

o 1 fotografia recent mida carnet. 
 

HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC:  

Matí: de 9 a 14h. 

Tel. 973 44 57 21 

 

 

 
 

  
 

CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA 

• Publicació de l’oferta inicial de places: 18 de març de 2020 

• Presentació de sol·licituds de preinscripció: del 23 de març a l’1 d’abril 
Es pot presentar documentació fins el dia 2 d’abril de 2020 

• Publicació de la llista amb la puntuació provisional: 22 d’abril 

• Termini de reclamació de la puntuació  provisional: del 23 al 29 d’abril  

• Publicació llista amb la puntuació  un cop resoltes les reclamacions: 4 de maig 

• Sorteig públic del número de desempat: 5 de maig, a les 11h 

• Publicació de la llista ordenada definitiva: 8 de maig 

• Període d’ampliació de peticions per a les sol·licituds assignades d’ofici: del 27 
al 29 de maig 

• Publicació de l’oferta final: 8 de juny 

• Publicació de les llistes d’alumnat admès: 9 de juny 

• Període de matrícula 1r ESO: del 16 al 22 de juny, ambdós inclosos 

• Publicació de la llista d’alumnes matriculats al centre procedents del procés de 
preinscripció i admissió: 1 d’octubre 
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