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Institut Bellulla  
 

  Codi centre: 08046864 

 

Preinscripció ESO: curs 2019-2020 
Calendari de preinscripció i matriculació 

       Horari : de dilluns a divendres de 9h a 11h i 11.30h. a 13.30h.   

     i Dimecres de 15h a 16.30h. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

Documentació per a la preinscripció 
 

 Instància de sol·licitud oficial. Es proporciona i es presenta a la secretaria de 

l’Institut. És obligatori fer constar en la sol·licitud el número identificador de 

l’alumne (IDALU) 

 Cal fer constar una adreça de correu electrònic 

 Original i còpia del llibre de família. 

 Original i còpia del DNI del pare i de la mare o dels tutors legals. 

 Original i còpia del DNI de l’alumne/a. (Si en té. Els alumnes majors de 14 anys o 

que compleixin els 14 anys durant el curs l’han de presentar obligatòriament) 

 Original i còpia de tarja sanitària TSI (Opcional) 

 En casos de separació familiar, cal portar documentació acreditativa de la 

custòdia del fill  

 
 

 

 

 

Publicació de l’oferta de places        27 de març 

Presentació de sol·licituds als centres     del 29 de març al 9 d’abril  

Publicació de les llistes amb el barem         26 d’abril 

Presentació de reclamacions          29 d’abril al 3 de maig 

Llistes amb reclamacions acceptades i barem definitiu   8 de maig 

Sorteig públic de desempat         9 de maig 

Publicació llista ordenada definitiva      14 de maig 

Publicació llistes definitives d’ admesos       12 de juny 

Període de matriculació         del  20  al  26 de juny  
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 Criteris Generals 

 
 Germans escolaritzats o pares treballant en el centre en el moment de 

presentar la sol·licitud de preinscripció (40 punts), no s’ha de presentar cap 

document acreditatiu. 

 Certificat o volant municipal de convivència de l’alumne/a (30 punts), quan el 

domicili habitual que s’al·lega no coincideix amb el DNI/NIE s’acredita amb el 

certificat o volant municipal de convivència de l’alumne/a, on ha de constar que 

conviu amb la persona sol·licitant. 

 Còpia del contracte laboral o certificat de l’empresa (20 punts), si al·lega 

proximitat del lloc de treball, ja que no viu a Canovelles (exclou l’anterior). 

 Documentació acreditativa de renda anual de la unitat familiar (10 punts), si 

al·lega ser beneficiari de l’ajut de la renda garantida de ciutadania. 

 Còpia de la targeta acreditativa de la discapacitat o del certificat de disminució 

superior al 33% expedit pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 

(10 punts), si s’al·lega aquesta circumstància de l’alumne, pare, mare o germans. 
 

 Criteris complementaris 

 
 Original i còpia carnet de família nombrosa o família monoparental vigent (15 

punts), si s’al·lega aquesta condició. 
 


