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Calendari de preinscripció i matriculació de l' ESO del  curs 2017-2018 

Presentació de les sol·licituds 23 de març al 4 d'abril 

Publicació de les llistes amb la puntuació provisional 24 d'abril

Presentació de reclamacions 25 al 27 d'abril

Llistes amb la puntuació definitiva un cop resoltes les reclamacions 3 de maig

Publicació de les llistes ordenades definitives 8 de maig

Publicació de les llistes d'alumnes admesos 2 de juny

Període de matriculació per a 1r ESO 12 al 16 de juny

Hi trobareu tota la informació:    http://www.gencat.cat/preinscripcio       http://www.bellera.cat

IMPORTANT: NO CAL PORTAR FOTOCÒPIES
 SI LA DOCUMENTACIÓ HA CADUCAT, CAL ACREDITAR-NE LA RENOVACIÓ

Documents que cal presentar en fer la preinscripció

Documentació identificativa que s’ha de presentar en tots els casos (A, B, C i D)

A.  Original del  DNI de l'alumne/a,  si  en disposa o és major de 14 anys, o de la targeta de 
residència on consta el NIE,  en el cas d’alumnat estranger.

B.    Original de la TSI (targeta sanitària individual).
C.    Original del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
D.    Original del DNI del pare, mare o tutor/a o guardador/a de fet o de la targeta de residència on 

consta el NIE,  si es tracta de persones estrangeres.  

Documentació segons al·legacions (E i F)

E.    Documentació acreditativa dels diferents criteris de puntuació, que només s’ha de presentar si 
s’al·leguen:

E.1.  Si  s'al·lega  que  s’és  beneficiari  per  renda  mínima  d’inserció,  cal  portar  la 
documentació acreditativa.
E.2.  Si  s'al·lega  discapacitat  de  l’alumne/a,  pares  o  germans,  cal  portar  l'original  del 
certificat de la discapacitat.
E.3.  Si  s'al·lega  família  nombrosa  o  monoparental,  cal  portar  l'original  del  carnet 
corresponent.
E.4. Si s'al·lega malaltia crònica de l’alumne/a que afecti el seu sistema digestiu, endocrí  o 
metabòlic, cal portar el certificat mèdic especificant-ho.

F.    Quan el domicili habitual no coincideix amb el del DNI o NIE, o en casos de persones 
que no  han de tenir NIE, s’acredita amb el certificat o volant municipal de convivència 
dels membres de la unitat familiar.

La documentació es pot presentar fins al 7 d'abril de 2017
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