Els terminis de presentació de sol·licituds per al nou curs escolar 2017-2018 són:
Del 23 de març al 4 d'abril, per al segon cicle d'educació infantil, educació primària, centres integrats
i educació secundària obligatòria.

•

Recordeu:
- Presenteu només una sol·licitud. La presentació de més d’una sol·licitud comporta la
invalidació dels drets de prioritat corresponents.
- A la sol·licitud, hi podeu indicar peticions d’admissió a diversos centres. Poseu-los per ordre de
preferència.
- Les persones que, a la sol·licitud, heu al·legat el compliment d’un o més criteris de prioritat heu
de presentar la documentació vigent que els acredita.
- Consulteu la resolució del Departament d’Ensenyament per conèixer els criteris de prioritat, com
acreditar-los i el barem que s’aplica.

SESSIÓ INFORMATIVA PER EXPLICAR EL PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ PER AL CURS 2017-18
Aquelles famílies que teniu el vostre primer fill/a per escolaritzar i que NO vau poder assistir a cap de les
sessions informatives que vam dur a terme als mesos de febrer i març, us convidem a la següent sessió
informativa per explicar-vos el procés de preinscripció i per aclarir-vos els possibles dubtes sobre els tràmits
administratius:
•
•
•

Dia:
Hora:
Lloc:

dilluns 20 de març de 2017
21 h
Palau Bojons – Sala d’Educadors (Plaça Don Miquel de Clariana, 3)

IMPRÈS I DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA
Imprès
Podeu descarregar-vos el formulari de sol·licitud a la pàgina web de la Generalitat de Catalunya
(www.gencat.cat/preinscripcio) o el podeu trobar a qualsevol dels centres escolars i a l’Oficina Municipal
d’Escolarització.
El formulari de sol·licitud i la documentació s’han de presentar a l’escola demanada en primera opció i,
excepcionalment, a l’Oficina Municipal d’Escolarització.
Documentació general que cal presentar en tots els casos
- Original i fotocòpia del llibre de família (o un altre document relatiu a la filiació). Si l’alumne es troba en
situació d’acolliment , la resolució del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
- Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant: pare, mare o tutor legal (en el cas de les persones
estrangeres, la targeta de residència en la qual 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/a si té més de 14 anys, o si el té encara que sigui menor de 14 anys.
- Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual de l’alumne/a), si en disposa.
Segons pertoqui, cal presentar la documentació acreditativa dels criteris al·legats a la sol·licitud de preinscripció.

CALENDARI DE PREINSCRIPICÓ I MATRÍCULA PER AL CURS 2017-2018
Publicació de l'oferta inicial de places escolars
Període de presentació de sol·licituds
Es pot presentar documentació fins el dia 7 d’abril

Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció amb el
barem provisional
Termini de reclamació del barem provisional
Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció amb el
barem, un cop resoltes les reclamacions
Sorteig del número de desempat

20 de març de 2017
Del 23 de març al 4 d'abril de 2017
(ambdós inclosos)
24 d’abril de 2017
25 a 27 d’abril de 2017
3 de maig de 2017

A les 11h als Serveis Centrals del Departament d’Ensenyament
(Via Augusta, 202, Barcelona)

4 de maig de 2017

Publicació de la llista ordenada definitiva

8 de maig de 2017

Publicació de l'oferta final de places escolars

30 de maig de 2017

Publicació de les llistes de l'alumnat admès i, si escau, de la
llista d'espera
Període de matrícula d’educació infantil, primària i primer
curs de l’educació secundària obligatòria
Per a l’alumnat preinscrit amb plaça assignada

Període de matrícula de segon, tercer i quart curs de
l’educació secundària obligatòria
Per a l’alumnat preinscrit amb plaça al segon, tercer o quart curs de l’ESO o
de confirmació de plaça assignada a l’ESO en cas de l’alumnat pendent de
l’avaluació al setembre

Període de matrícula extraordinària d'educació secundària
obligatòria
Per a l’alumnat pendent de l'avaluació de setembre

Publicació de la llista d’alumnes matriculats

2 de juny de 2017
Del 12 al 16 de juny de 2017
(ambdós inclosos)
Del 26 al 30 de juny de 2017
(ambdós inclosos)
Del 6 al 8 de setembre de 2017
(ambdós inclosos)
15 de setembre de 2017

Podeu trobar més informació sobre la preinscripció a la pàgina web de la Generalitat de Catalunya
www.gencat.cat/preinscripcio
Podeu consultar el calendari de les portes obertes a la nostra pàgina web: www.vic.cat/educacio. També hi
trobareu tota la informació sobre l’oferta educativa de la ciutat.

Per a qualsevol dubte o aclariment us podeu adreçar a:
Oficina Municipal d’Escolarització
Regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Vic
C. de les Basses, 3
Tel. 93 886 21 00 (ext. 21207)
ome@vic.cat
Horari d’atenció durant el període de preinscripció: de dilluns a divendres de 10.00 a 14.00 h i dilluns a la tarda
de 16.00 a 18.00 h

