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PREINSCRIPCIÓ CURS 2019-20
El formulari de sol·licitud i la documentació s'ha de presentar en el centre demanat en primer lloc; també es pot
presentar a l'oficina municipal d’escolarització (OME) i als Serveis Territorials d’Educació.
En emplenar el formulari trobareu un espai que cal omplir amb l'identificador de l'alumne o alumna. Els nois i
noies que són nous en el sistema educatiu de Catalunya encara no en tenen; per als alumnes matriculats des del
curs 2015-2016 en centres educatius de qualsevol titularitat és una dada obligatòria que han de facilitar els
centres on estan escolaritzats.
És obligatori especificar l'adreça electrònica per poder rebre el missatge amb el codi de la sol·licitud de
preinscripció.
També cal marcar en la sol·licitud el tutor o tutora que consultarà per Internet els resultats de la preinscripció
(puntuació provisional, puntuació un cop resoltes les reclamacions, ordre definitiu i plaça assignada). Es pot
accedir a aquestes consultes amb el codi de sol·licitud i el número del DNI, NIE o passaport del tutor o tutora que
s'ha especificat que farà la consulta.
DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR:
●

Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l'alumne o alumna està
en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

●

Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora
de fet) o, si el sol·licitant és estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Si es
tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.

●

Original i fotocòpia del DNI de l’alumne o alumna en cas que sigui major de 14 anys o tingui DNI tot i
ésser menor de 14 anys.

●

Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual) del noi o la noia, si se'n disposa.

Documentació acreditativa dels criteris de prioritat
Ho podeu consultar a la següent adreça:
http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/obligatoris/
També ho podeu consultar al nostre tauló d’anuncis o a la nostra pàgina web:
www.institutjosefinacastellvi.cat
CALENDARI I HORARI DE PREINSCRIPCIÓ:
●
●

Presentació de sol·licituds al centre: del 29 de març al 9 d’abril
Horari: de dilluns a divendres de 9:00 h. – 14:00 h.

OFICINA MUNICIPAL D’ESCOLARITZACIÓ
●
●

Plaça d’Europa, 7 (Viladecans Informació)
Horari: De dilluns a divendres de 9 a 14h i dimarts i dijous de 16.30 h a 18.30 h

SERVEIS TERRITORIALS
●

Carrer Laureà Miró, 328, Sant Feliu de Llobregat de dilluns a divendres de 9:00 h. – 14:00 h

