QUÈ ÉS EL PROCÉS D’ADMISSIÓ PER A BATXILLERAT?
Què és el procés d’ADMISSIÓ per a batxillerat?
És el procés mitjançant el qual l’alumne pot sol·licitar plaça de batxillerat a qualsevol Institut d’Educació
Secundària.
Qui pot participar en aquest procés?
Qualsevol alumne que tengui el Certificat de Graduat en Secundària.
Cada any es pot participar en aquest procés.
TERMINIS per entregar les sol·licituds
• Durant la darrera quinzena del mes de juny.
• No és un termini fix, varia cada any.
• Les dates les fixa la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats.
INFORMACIÓ: Quan s’obre el termini, la informació es pot trobar:
• A la pàgina WEB de l’IES Joan Alcover: <www.iesjoanalcover.cat>.
• A la pàgina WEB de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats:
<www.dgplacen.caib.es>
<escolarització.caib.es>

QUÈ HAS DE FER PER DEMANAR PLAÇA AL PROCÉS D’ADMISSIÓ A BATXILLERAT?
1. Has de recollir la sol·licitud
A la pàgina web
<escolaritzacio.caib.es>
2. Has d’entregar la sol·licitud i la documentació a les Oficines de Secretaria
La sol·licitud és única, s’ha de presentar al centre educatiu triat en primera opció i a la sol·licitud es
poden escollir, per ordre de preferència, un màxim de 5 centres.
Només durant el termini fixat per la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats.
Les instàncies seran baremades tenint en compte la documentació entregada.
3. Llistes provisionals
Es publicaran als taulers d’anuncis del hall del nostre IES.
És molt important revisar la puntuació atorgada.
4. Període de reclamacions
Si hi ha equivocacions a la puntuació atorgada, pots demanar una instància de reclamació a la
nostra Secretaria i entregar-la dins el termini de reclamacions.
5. Llistes definitives
Es publicaràn als taulers d’anuncis del hall del nostre IES.
Has de veure en quin Centre has sortit admès
Si no has obtingut plaça (NO RESERVAT) en cap dels centres sol·licitats, et donaran, si ho has
demanat a la sol·licitud, una cita amb dia i hora a l’oficina d’escolarització.

QUÈ HAS DE FER PER MATRICULAR
MATRICULARRICULAR-TE?
1. SI HAS SORTIT «ADMÈS» (RESERVAT) A LES NOSTRES LLISTES DEFINITIVES
Has de formalitzar la matrícula
• La matrícula s’entrega a la Secretaria del nostre IES a mitjan mes de juliol.
• El mateix dia que surtin les llistes definitives, pots passar per la Consergeria del nostre IES a
recollir el sobre de matrícula.
• Si has titulat et podràs matricular el dia i l’hora que hi ha escrits a la portada del sobre.
• Si has suspès, hauries de passar per Secretaria i deixar una còpia de les notes, la plaça et
queda reservada fins al setembre.
• A la portada del sobre hi haurà escrits el dia i l’hora per entregar la matrícula a Secretaria.
• Dins el sobre hi haurà tota la informació relativa a la documentació que has d’entregar.
• Si tens cap problema per entregar el sobre pots telefonar al 971 290 200.
2. SI HAS SORTIT «NO ADMÈS» (NO RESERVAT) A LES NOSTRES LLISTES DEFINITIVES
• Quedes inscrit, per ordre de puntuació, a la llista d’espera d’admissió fins al 30 de
setembre, encara que a Escolarització t’hagin donat plaça en un altre centre.
• Si has sortit admès en un altre centre has d’anar a matricular-te al centre que t’ha admès,
encara que quedis a la nostra llista d’espera.
• Si al setembre es produeixen vacants el Centre telefonarà, per rigoròs ordre de puntuació. Si et
telefonam, i acceptes la plaça, podràs anul·lar la matrícula del centre on estàs matriculat i
matricular-te al nostre Centre.

