ESCOLARITZACIÓ 2021-22
PROCÉS D’ADMISSIÓ
MATRICULACIÓ
CEIP ES PUIG

PROCÉS D’ADMISSIÓ
QUI HA DE PARTICIPAR AL PROCÉS D’ADMISSIÓ?

●
●
●

Els infants nascuts l’any 2018 per poder començar la seva escolarització a 4t
d’Infantil.
Els alumnes que vulguin canviar de centre.
IMPORTANT: tot l’alumnat de 6è de primària de l’escola té plaça reservada a
l’IES Guillem Colom Casasnovas. Si s’han d’escolaritzar a un centre diferent, han
de participar al procés d’admissió.

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

DEL 3 DE MAIG FINS DIA 14 DE MAIG.

Més informació: https://www.caib.es/sites/escolaritzaciocurs/ca/calendari/

QUÈ S’HA DE FER?
Anar al següent enllaç de la Conselleria d’Educació i quan s’obri el plaç del procés
d’admissió (a partir de dia 3 de maig) clicar damunt la icona de SOL·LICITUDS

https://www.caib.es/sites/escolaritzaciocurs/ca/inici-45806_1/

SOL·LICITUD TELEMÀTICA
Les sol·licituds s’han de presentar preferentment de forma telemàtica a causa de
l’actual situació sanitària.
Hi ha dues maneres de fer-ho:
1.

TRÀMIT AMB CL@VE O USUARI CAIB O GESTIB. La podeu fer amb el DNIe, amb
l’usuari Cl@ve o amb l’usuari CAIB o GESTIB. És una forma segura de participar en
el procés i només haureu d’anar al centre triat en 1ª opció per entregar la
documentació que no pugui ser consultada telemàticament.Si no heu de presentar
cap documentació, la sol·licitud queda registrada i, de moment, no heu de fer res
més.

SOL·LICITUD TELEMÀTICA
2.

TRÀMIT ANÒNIM. Si no es disposa de cap dels sistemes d’identiﬁcació
electrònics citats, es pot fer la sol·licitud des d’un tràmit anònim. En aquest cas, els dos
progenitors(*) haureu d’anar al centre triat en 1ª opció a signar(*) la sol·licitud una
vegada tramitada i entregar la documentació que s’indiqui en fer el tràmit, demanant
cita prèvia al telèfon d’Es Puig 97163037 o al correu ceipespuig.soller@educaib.eu
durant el plaç de presentació de sol·licituds.
(*) En el cas de que només pugui anar al centre un sol progenitor, aquest haurà
d’aportar una autorització signada pel tutor absent.

SOL·LICITUD PRESENCIAL
Excepcionalment, es podrà fer la sol·licitud d’admissió de forma presencial al centre
triat en 1ª opció. El tràmit presencial és per a aquells sol·licitants que no disposen dels
mitjans tecnològics adequats o per circumstàncies personals.
En aquest cas, s’ha de sol·licitar cita prèvia al centre triat en 1ª opció durant el plaç
d’entrega de sol·licituds.
Telèfon: 971630372
Correu electrònic: ceipespuig.soller@educaib.eu

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER FER LA
SOL·LICITUD PRESENCIAL.
A l’hora de fer la sol·licitud presencial al centre triat en 1ª opció, haureu d’entregar la
següent documentació:
1.
2.

Fotocòpia del DNI dels pares i de l’alumne/a.
Fotocòpia del llibre de família o fotocòpia del certiﬁcat de naixement de
l’alumne/a.

En el cas de que només pugui anar al centre un sol progenitor, s’haurà d’aportar
una autorització signada pel tutor absent.
En el cas de que sigui impossible aconseguir la signatura de l’altre progenitor,
s’haurà de signar una declaració responsable que es facilitarà al centre.

QUÈ HEU DE FER DESPRÉS DE PARTICIPAR AL
PROCÉS D’ADMISSIÓ?
DIA 1 DE JUNY: Surten les puntuacions provisionals de les sol·licituds presentades.
DE DIA 2 A DIA 4 DE JUNY: Període de reclamacions de la puntuació obtinguda.
DIA 17 DE JUNY: Puntuacions deﬁnitives. Aquest dia sabreu si el vostre infant ha
obtingut plaça al centre.

IMPORTANT: Només es baremen les sol·licituds si hi ha més demanda que places
disponibles.

QUÈ HEU DE FER SI HEU OBTINGUT PLAÇA AL
PROCÉS D’ADMISSIÓ?
DE DIA 21 A DIA 28 DE JUNY: MATRICULACIÓ PRESENCIAL AL CENTRE.
Durant aquest període heu d’acudir al centre, prèvia cita, per formalitzar la matrícula del
vostre ﬁll/a.
Si no es formalitza la matrícula, es perd la plaça obtinguda al procés d’admissió.

DOCUMENTACIÓ A APORTAR AMB LA MATRÍCULA
La documentació que s’ha d’entregar en fer la matrícula a ﬁnals de juny és la següent:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Fotocòpia de l’alumne/a (*)
Fotocòpia del DNI dels pares (*)
Fotocòpia del llibre de família (*)
Fotocòpia de la targeta sanitària de l’alumne/a.
Certiﬁcat d’empadronament de l’alumne/a, on hi ﬁguri l’adreça actual.
Dues fotos carnet de l’alumne/a (una sola foto a Primària).
Si es dóna el cas, fotocòpia de la sentència de separació dels pares on ﬁguri el
règim de visites i la custòdia de l’alumne/a.

(*) Si no s’ha entregat en el procés d’admissió.

Més informació
Al següent enllaç teniu tota la informació relacionada amb el procés
d’escolarització 2021-22:

https://www.caib.es/sites/escolaritzaciocurs/ca/inici-45806_1/

