FAQS - PREINSCRIPCIÓ i MATRÍCULA d’ESO i BATXILLERAT
1. He de demanar cita prèvia per fer la preinscripció?
SÍ, per a qualsevol consulta o tràmit s’ha de demanar cita prèvia mitjançant el web de l’institut.
2. Puc presentar sol·licitud a més d’un centre?
No, la presentació de més d’una sol·licitud per accedir a ensenyaments inclosos en un mateix procediment de
preinscripció comporta la invalidació de totes elles i dels drets de prioritat que puguin correspondre.
3. Si presento la sol·licitud en un centre no adscrit i, com a segona, tercera o qualsevol altra opció posterior, poso
un centre on soc adscrit, segueixo tenint prioritat per ser adscrit?
No. Es perd el dret d’adscripció per a tots els centres que s’hagin posat a continuació d’un centre no adscrit.
4. És el mateix preinscripció que matrícula?
No. La preinscripció és el procés per sol·licitar plaça en un centre educatiu. La matrícula és el procés per confirmar la
inscripció al centre un cop s'hi ha obtingut plaça i s’ha de fer efectiva en el centre assignat dins els terminis
corresponents.
Es considerarà que, els/les alumnes que no formalitzin la matrícula en el període establert, renuncien a la plaça
adjudicada i el/la següent alumne/a ocuparà la seva plaça.
DATES DE PREINSCRIPCIÓ

ESO
BATXILLERAT

del 23 de març a l’1 d’abril de 2020
de l’11 al 15 de maig de 2020

DATES DE MATRICULACIÓ

ESO
BATXILLERAT

del 16 al 22 de juny de 2020
del 29 de juny al 3 de juliol de 2020

5. Amb quin criteri s’ordenen les sol·licituds?
Es tenen en compte els criteris específics de prioritat (adscripció entre centres i simultaneïtat d’estudis). A continuació
s’apliquen els criteris generals i, en cas d’empat, els criteris complementaris. Si persisteix l’empat es té en compte
l’ordenació de les sol·licituds per sorteig públic.
ESO:
Criteris específics:
- Tenen preferència els alumnes procedents de centres i ensenyaments adscrits.
Criteris generals:
- Germans/es escolaritzats/des o pares/mares/tutors/es treballant en el centre en el curs actual. 40 punts
- Proximitat de domicili habitual de l’alumne/a dins de l’àrea d’influència. 30 punts
- Proximitat de lloc de treball del pare/mare/tutor/a dins de l’àrea d’influència. 20 punts
- Proximitat de domicili al mateix districte però no a l’àrea d’influència. 15 punts
- Proximitat de domicili al mateix municipi però no a l’àrea d’influència. 10 punts
- Beneficiaris de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania. 10 punts
- Discapacitat (Igual o superior al 33%) d’un dels membres de la unitat familiar. 10 punts
Criteri complementari:
- Formar part d’una família nombrosa o monoparental. 15 punts
BATXILLERAT:
- El criteri de puntuació per proximitat de domicili es el districte postal i no l’àrea d’influència.
- Puntuació de la mitjana de 1r, 2n i 3r curs d’ESO. (Sumada al total de punts)
- Tenen prioritat per accedir a les places de batxillerat dels centres amb l'horari adaptat: els alumnes
matriculats a ensenyaments professionals de música o de dansa, i els que estan seguint un programa
esportiu d’alt rendiment.
- Tenen prioritat d’adscripció els alumnes provinents de l’escola projecte.
6. Té algun cost econòmic presentar la sol·licitud de preinscripció a un centre educatiu?
No, la preinscripció a centres educatius és un procés gratuït.
No obstant, a l’hora de realitzar la matrícula a l’Institut Montserrat caldrà fer un pagament únic per a tot el curs que
inclou l’assegurança escolar, la quota de centre (material) i d’activitats.

Imports de principi de curs
1r ESO 2n ESO 3r ESO 4r ESO BATXILLERAT
Assegurança escolar
12 €
12 € 1,20 € 1,20€
1,20 €
Quota de centre
40 €
40 €
40 €
40 €
40 €
Activitats i sortides complementàries obligatòries 75 €
75 €
50 €
35 €
Activitats d'idiomes i adequació informàtica
75 €
TOTALS 127€
127€ 91,20€ 76,20€
116,20€
7. Quan he presentat la preinscripció telemàtica, he de fer algun altre tràmit?
Sí. Haurà de presentar tota la documentació adjunta en paper a l’institut juntament amb el resguard telemàtic
obtingut en el moment de fer la preinscripció telemàtica.

8. Quina documentació he de presentar per formalitzar la preinscripció ?
ESO:
En tots els casos:
- Formulari de sol·licitud.
- Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
- Original i fotocòpia del DNI/NIE/passaport, del pare/mare/tutor/a.
- Original i fotocòpia del DNI de l’alumne/a major de 14 anys o si té DNI tot i ser menor.
- Original i fotocòpia de la TSI ((Targeta sanitària)
Criteris específics: (En cas d’al·legar-ne algun)
- Certificat de convivència per al·legar proximitat de domicili. (quan no coincideix amb el DNI).
- Nòmina o certificat de l’empresa on aparegui el domicili laboral.
- Original i fotocòpia del certificat i/o la targeta de discapacitat (Igual o superior al 33%).
- Acreditació de ser beneficiari o beneficiària de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania.
Criteris complementari:
- Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental.
BATXILLERAT: (tota la documentació anterior i a més a més):
Certificació de la mitjana de 1r, 2n i 3r d’ESO.
Certificat corresponent si està matriculat a ensenyaments professionals de música o de dansa, o estar seguint un
programa esportiu d'alt rendiment.

-

9.

Quina documentació hauré de presentar per formalitzar la matrícula?

ESO:
Formulari de sol·licitud amb les dades de l’alumne/a.
Autorització de domiciliació bancària
Full de recollida d’informació per als alumnes amb al·lèrgies alimentàries i/o al làtex.
Autorització per a l’administració de paracetamol només en cas de febre.
Autorització d’ús d’imatges
Carta de compromís educatiu.
Resguard del pagament corresponent, on consti el nom i cognoms de l’alumne/a.
Original i fotocòpia del carnet de vacunacions.
Una fotografia tipus carnet amb els cognoms i nom i curs que farà posats al darrere.
Full de tria de matèries optatives per als alumnes que faran 4t d’ESO.
BATXILLERAT: (tota la documentació anterior i a més a més):
- Resguard del títol d’ESO o certificació acadèmica de finalització de l’etapa. (per als alumnes que faran 1r)
- Certificació de qualificacions de 1r de batxillerat (per als alumnes que faran 2n)
-

- Full de tria de matèries optatives. En cas d’estudis cursats a l’estranger, resguard de la sol·licitud de l’homologació.
10. Com sabem quines matèries optatives farà l’alumne/a?
Descarregant del web de l’institut el full de tria de matèries optatives del curs corresponent. En el moment de
formalitzar la preinscripció, l’alumne/a l’haurà d’entregar amb la resta de documents. En cas d’haver fet la prescripció
telemàtica haurà de personar-se en el centre per a entregar-lo, juntament amb la resta de documentació.

