Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Institut Francesc Ferrer i Guàrdia

PREINSCRIPCIÓ BATXILLERAT (Alumnat nou)
Documents que cal adjuntar (els quadres de l’esquerra us facilitarà el seguiment dels documents que ja teniu)

□
□
□
□
□
□

Sol·licitud de preinscripció Batxillerat.
Fotocòpia i original DNI de l’alumne/a (pare, mare o representant legal en cas de ser menor d’edat).
Fotocòpia i original del llibre de família, en cas de ser menor d’edat.
Fotocòpia i original de la targeta sanitària de l’alumne/a.
Certificat d’empadronament, si s’escau.

Certificat amb la mitjana dels 3 cursos d'ESO o certificat amb la nota mitjana de l'ESO
.................................................................................................................................................
En cas d’al·legar:

□
□
□
□
□

Discapacitat de l’alumne/a, pares o germans, certificat de discapacitat emès per
el Departament de Benestar Social i Família.
Formar part de família nombrosa o monoparental, fotocòpia i original del carnet.
Malaltia crònica del sistema digestiu, endocrí o metabòlic de l’alumne, certificat mèdic.
Tenir germans escolaritzats al centre _______________________________________
(nom i cognoms si s’escau)

Haver estat ex-alumne/a del centre (pares o germans) ompliu la informació següent:
• Nom i cognoms: _____________________________________________________
• Data d’estudis: _____________________________________________________
• Nom d’estudis: _____________________________________________________

Presentació de sol·licituds : del 14 al 24 de maig de 2018

(Horari secretaria matins de 10.00h a 13.00h, dimarts i dimecres de 16.00h a 18.30h)

Publicació de llistes provisionals: 5 de juny de 2018
Termini per presentar reclamacions: del 6 al 8 de juny de 2018
Publicació de llistes definitives: 18 de juny de 2018
Publicació de llistes d’alumnat admès: 3 de juliol de 2018
Matrícula: Amb plaça asssignada → del 4 a l'11 de juliol de 2018

Avaluació al setembre (confirmació de plaça assignada) → del 4 a l'11 de juliol de 2018
Extraordinària → del 5 al 7 de setembre de 2018

Codi del centre: 08026683 Institut Francesc Ferrer i Guàrdia
 Av. de la Generalitat 30, 08970 Sant Joan Despí (BARCELONA),  933731611 -  933738209
 http:// www.iesffg.cat -  iesffg@xtec.cat

