INFORMACIÓ PREINSCRIPCIÓ I MATRíCULA
curs 2019-2020
CALENDARI DEL PROCÉS
Publicació de l’oferta
Presentació de sol·licituds

7 de maig
del 13 al 24 de
maig

A les 12 h
Matins:
de 9.30 a 11 h
Tardes (dt. i dj.): de 15.15 a 17.15 h

Publicació de la llista de sol·licituds
de preinscripció amb la puntuació provisional

4 de juny

A les 12 h

Termini per presentar reclamacions
a la puntuació provisional

del 5 a l’11 de juny

Matins:
Tarda (dijous):

Sorteig públic en cas d’empat

12 de juny

A les 16 h a la Casa de Cultura

Publicació de la llista de sol·licituds
de preinscripció amb la puntuació definitiva, dels
infants admesos i, si escau, de la llista d’espera

18 de juny

A les 12 h

Període de matrícula

del 19 al 26 de juny

Matins:
de 9.30 a 11 h
Tardes (dt. i dj.): de 15.15 a 17.15 h

de 9.30 a 11 h
de 15.15 a 17.15 h

Totes les publicacions es penjaran al tauler d’anuncis de l’escola
DOCUMENTACIÓ A ENTREGAR
Sol·licitud de preinscripció:
No cal portar cap sol·licitud, es farà informatitzada i s’entregarà una còpia a la persona sol·licitant.
• Qüestionari complementari a la sol·licitud de preinscripció on s’assenyalaran els serveis escollits.
• Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o de la
targeta de residència on consta el NIE o del passaport si la persona sol·licitant és estrangera. Si es tracta
d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.
• Original i fotocòpia del llibre de família (pàgines on consten els pares, tutors o guardadors i l’infant a
escolaritzar) o altres documents relatius a la filiació.
• Original i fotocòpia de la Tarjeta sanitària individual (TSI) de l’infant en cas que en tingui.
• Altres documents acreditatius dels criteris al·legats a la sol·licitud de preinscripció.

