Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Institut Carles Rahola i Llorens
Carrer Joan Miró, 10 17007, Girona
Tel. 972 21 31 18 iescarlesrahola@xtec.cat
http://carlesrahola2.ieducacio.com/

Preinscripció i matrícula curs 2018-2019
Calendari
del 13 al 24 d’abril

Presentació de sol·licituds (preinscripció)

3 de maig

Publicació de llistes amb el barem provisional

del 4 al 8 de maig

Reclamacions

10 de maig

Publicació de llistes amb el barem definitiu

12 de juny

Publicació de la llista d’admesos

del 21 al 27 de juny

Matriculació de 1r ESO

del 25 al 29 de juny

Matriculació de 2n, 3r i 4t d’ESO

Documentació per a la preinscripció
Documentació general
❏

La sol·licitud, que serà única

❏

Original i fotocòpia del DNI /NIE de l’alumne/a i dels seus pares

❏

Original del libre de família i fotocòpia del full personal

❏

Certificat o volant municipal de convivència (si l’adreça del DNI no està actualitzada)

❏

Original i fotocòpia de la Targeta Sanitària de l’alumne/a

Documents o certificats justificatius del barem
❏

Carnet de família nombrosa o monoparental

❏

Beneficiari de renda mínima d’inserció (PIRMI)

❏

Discapacitat igual o superior al 33% de l’alumne, mare, pare o germans

❏

Certificat mèdic: si l’alumne pateix alguna malaltia crònica del sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inlcosos
els celíacs.

Es recomana que a la sol·licitud s’hi posin tots els centres ordenats per ordre de preferència.
Només cal lliurar una única sol·lictiud al primer centre de preferència.

Documentació per a la matrícula
❏

2 fotografies actuals amb nom, cognoms i DNI de l’alumne escrits darrere (només alumnes que de 1r
d’ESO, 3r d’ESO i per a tot l’alumnat que es matricula per primera vegada al centre, independentment del
curs)

❏

Original i fotocòpia del llibre o full actualitzat de vacunes

❏

Notes del curs anterior (només per a alumnes nous de 2n, 3r i 4t d’ESO)
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Barem

Criteri específic
●

Tenen preferència els alumnes que procedeixen de centres i ensenyaments adscrits al
centre sol·licitat.
(No cal presentar cap document acreditatiu)

Criteris generals
●

Germans a l’institut

●

Àrea de proximitat

40p

○

Domicili dins àrea influència

30p

○

Lloc de treball dels pares dins àrea influència

20p

○

Mateix municipi però fora de l’àrea d’influència

10p

●

Renda mínima d’inserció

10p

●

Discapacitat

10p

Criteris complementaris
●

Família nombrosa o monoparental

15p

●

Malaltia crònica

10p

●

Pare, mare o germans d’exalumnes

5p

La falsedat o el frau en les dades al·legades o en la documentació aportada comporta la invalidació dels drets de
prioritat i fins i tot, si escau, la pèrdua de la plaça assignada.

Quan el nombre de sol·licituds d'admissió és superior a l'oferta de places s'apliquen, per ordre: els criteris de prioritat
específics, els criteris generals i els criteris complementaris. En les situacions d'empat que es produeixin després
d'aplicar aquests criteris, l'ordenació de les sol·licituds afectades es fa per sorteig públic.

