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PROCÉS D’ESCOLARITZACIÓ D’ALUMNES
CURS ESCOLAR 2018-2019

CALENDARI PROCÉS (Infantil, Primària i ESO):

 Presentació sol·licituds: Del 3 al 16 de maig de 2018
 Llistes Provisionals d’admesos: 6 de juny de 2018
 Reclamacions: Del 6 al 8 de juny de 2018
 Resolució reclamacions: 11 de juny de 2018
 Llistes definitives: 21 de juny de 2018
 Matriculació Infantil i Primària: Del 22 al 27 de juny de 2018
 Matriculació ESO: Del 26 al 29 de juny de 2018

DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA QUE S’HA D’ADJUNTAR:

- Còpia del DNI o NIE de l’alumne/a si en té.
- Còpia del DNI o NIE del pare i de la mare o tutors legals de l'alumne/a. 
- Còpia de la targeta sanitària. 
- Còpia del Llibre de Família.
- En cas de pares separats, presentar còpia de la sentència judicial per acreditar qui té la guarda i 
custòdia del menor.
- Declaració jurada, en cas que a la sol·licitud només hi consti una signatura i no s’hagi justificat la 
pàtria potestat exclusiva.

DOCUMENTACIÓ A EFECTES DE BAREM:

Documentació que es pot consultar telemàticament a altres Administracions (no fa falta entregar-
la en paper):

- Certificat de renda de l’Agència Tributària (no es pot presentar en paper).
- Certificat d’empadronament de l’alumne/a.
- Certificat de discapacitat de l’alumne/a, pare, mare o germà emès a les Illes Balears.

Documentació a presentar en paper:
- Títol de família nombrosa.
- Document que acrediti la situació de família reconstituïda.
- Per acreditar germans matriculats en el centre o tenir pares o tutors que hi treballin, el 

centre expedirà el certificat corresponent.
- Document que acrediti la proximitat del domicili de treball del pare, mare o tutor en cas de 

treballar al municipi i no tenir l’empadronament.
- Acreditació de malaltia crònica de l’alumne/a amb certificació mèdica oficial (només es 

tenen en compte les malalties recollides a la normativa).
- El centre certificarà si el sol·licitant és fill d’antics alumnes.

La normativa referent al procés d’admissió d’alumnes la trobareu als taulons d’anuncis o a la 
secretaria del centre.


