
 
 

 

 

ESO 

 

CALENDARI PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA CURS 2019 – 2020 

 

Difusió de l’oferta      27 de març 

Presentació de sol·licituds     del 29 de març al 9 d’abril 

Publicació de les llistes amb el barem provisional  26 d’abril 

Presentació de Reclamacions    del 29 d’abril al 3 de maig 

Resolució de les Reclamacions    6 de maig 

Publicació de les llistes amb barem definitiu  8 de maig 

Sorteig del número per al desempat    9 de maig 

Publicació de llistes ordenades definitives   14 de maig 

Publicar oferta definitiva     11 de juny 

Publicació de les llistes d’admesos    12 de juny 

 

Matrícula 

Matriculació de 1r d’ESO     del 20 al 26 de juny 

Matriculació de 2n, 3r i 4t d’ESO    del 27 de juny al 3 de juliol 

 
Publicació de les llistes d’alumnes matriculats 
procedents de preinscripció i nova admissió  1 d’octubre 

 

Documentació per fomalitzar la matrícula 

 



 
 

 

  

Els alumnes de 1r d’ESO admesos hauran de formalitzar la matrícula en les 

dates del 20 al 26 de juny. 

Els alumnes de 2n, 3r i 4t d’ESO admesos hauran de formalitzar la matrícula en les 

dates del 27 de juny al 3 de juliol. 

Els alumnes que no ho facin en el període establert es considerarà que renuncien a la 

plaça adjudicada, llevat que sigui per causes justificades. 

A més de la documentació aportada amb la sol·licitud de preinscripció, per matricular-

se caldrà presentar: 

1.     Una fotocòpia del carnet de vacunacions on constin les dosis de vacunes 

rebudes i les dates corresponents.  

- Si no es té carnet de vacunacions cal presentar un certificat mèdic oficial o el 

carnet de salut amb les dosis de vacuna rebudes i les dates corresponents.  

- Si l’alumne/a no han estat vacunats per indicació mèdica o per altres 

circumstàncies, cal presentar un certificat mèdic oficial justificatiu. 

2.     Quan el domicili al·legat a la sol·licitud de preinscripció no coincideixi amb el 

domicili del DNI cal presentar el DNI renovat amb la nova adreça. 

  

3.     Una foto de l’alumne/a mida carnet, amb el nom i cognoms marcats pel 

darrere. 
  

4.     Fulls de Confirmació de Matrícula, Autoritzacions d’imatges i sortides, i Carta 

de Compromís Educatiu. (Recollir a la consergeria del centre) 
  

5.     Fotocòpia del número de compte bancari. 

 


