Preinscripció 2016-2017
(segons RESOLUCIÓ ENS/505/2016)

Pas a pas
EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA (ESO)
Per als ensenyaments d’educació secundària obligatòria s’aplica, en primer lloc, el criteri específic de
l’adscripció entre centres i ensenyaments. Així s’agrupen les peticions en preferents i no preferents.
1.

RECOLLIR L'IMPRÈS

2.

EMPLENAR LA SOL·LICITUD DE PREINSCRIPCIÓ

Als centres educatius / Al web: ( www.gencat.cat/preinscripcio) / A l’Oficina Municipal d'Escolarització (OME).

Empleneu l’imprès de sol·licitud oficial indicant els centres sol·licitats per ordre de preferència. Només es pot
presentar una sol·licitud de preinscripció per alumne. La presentació de més d’una sol·licitud comporta
duplicitat i la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.
3. RECOPILAR LA DOCUMENTACIÓ
En tots els casos cal presentar, juntament amb la sol·licitud, o r i g i n a l i f o t o c ò p i a d el: llibre de família o altres
documents relatius a la filiació, del DNI/NIE/passaport de la persona sol·licitant (pare/mare/tutor legal), del DNI de
l’alumne o alumna en el cas que sigui major de 14 anys o tingui DNI tot i ésser menor de 14 anys, i de la targeta
sanitària (TSI). En el cas que al·legueu algun dels criteris de prioritat, cal afegir la documentació que ho acrediti.
4.

PRESENTAR LA SOL·LICITUD I LA DOCUMENTACIÓ

5.

COMPROVAR LA PUNTUACIÓ OBTINGUDA

Quan hagueu emplenat la sol·licitud, heu de dur-la, juntament amb la documentació (original i fotocòpia) que
correspongui, al centre educatiu que heu demanat en primer lloc, a l'OME, als serveis territorials o a l’oficina
gestora del Departament d’Ensenyament. El termini de presentació de sol·licituds és del 30 de març al 7 d’abril.
En els cursos intermedis, si es vol plaça d’ofici, caldrà assenyalar-ho a la sol·licitud. Les sol·licituds que es presentin
un cop s'hagi tancat el període establert, seran considerades fora de termini. En aquest cas, s’assignarà una plaça
escolar entre les vacants restants, un cop s’hagi adjudicat plaça a les sol·licituds en termini .
El 15 d’abril les escoles publicaran la llista de sol·licituds amb la indicació de la puntuació obtinguda juntament amb
un número assignat aleatòriament pel Departament d’Ensenyament, que servirà per ordenar, un cop fet el sorteig, les
sol·licituds que obtinguin la mateixa puntuació. Podreu consultar la llista al centre que heu demanat en primera opció
o a l’ OME. Comproveu que la vostra sol·licitud ha estat puntuada correctament i, si no és així, podeu presentar una
reclamació al centre que heu lliurat la sol·licitud, del 15 al 20 d’abril.
6.

SORTEIG PÚBLIC PER RESOLDRE LES SITUACIONS D'EMPAT

Per establir l'ordre d'admissió en aquells centres on hi ha més demanda que oferta de places disponibles, les
sol·licituds, que estiguin en situació d ’ empat per haver obtingut la mateixa puntuació en el procés de preinscripció,
s' ordenaran a partir del número escollit en el sorteig públic del dia 18 d’abril als Serveis Centrals del Departament
d’Ensenyament (Via Augusta, 202, Barcelona).
7.

CONSULTAR LA LLISTA ORDENADA AMB PUNTUACIÓ DEFINITIVA

El 25 d’abril, un cop resoltes les reclamacions, es publicaran les llistes ordenades amb la puntuació definitiva.
Les llistes es podran consultar al centre demanat en primer lloc o a l’ OME.
8.

CONSULTAR L'ASSIGNACIÓ DE PLACES

9.

FORMALITZAR LA MATRÍCULA

El 20 de maig es farà pública la llista d'alumnes admesos a cada centre. L a p odeu consultar al centre on heu lliurat
la sol·licitud o a l' OME. En cas de no obtenir-ne cap i, en el cas de 1r, la Comissió de Garanties d’Escolarització ofereix
una plaça escolar e n un altre centre.
Entre el 13 i el 17 de juny cal formalitzar la matrícula al centre assignat. En cas de no fer-ho, es considerarà que es
renuncia a la plaça adjudicada. El mateix centre us informarà de la documentació que heu de portar per formalitzar la
matrícula. En el cas de cursos intermedis, aquest terminis es poden modificar si l’alumne ha d’accedir a les proves de
recuperació del mes de setembre.

