QUÈ ÉS EL PROCÉS D’ADMISSIÓ PER A TOTS ELS CURSOS D’ESO?
Què és el procés d’ADMISSIÓ d’ESO (1r, 2n, 3r i 4t d’ESO)?
És el procés mitjançant el qual l’alumne que hagi de cursar qualsevol curs d’ESO pot sol·licitar plaça a
qualsevol Institut d’Educació Secundària.
Qui pot participar en aquest procés?
Qualsevol alumne que vulgui canviar de centre, tant si prové d’un centre públic com d’un de concertat.
Cada any es pot participar en aquest procés.
En quins centres es pot sol·licitar plaça en aquest procés?
Es pot sol·licitar plaça per a tots els centres públics i concertats.
TERMINIS per entregar les sol·licituds
• Durant els mesos d’abril i/o maig. (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:
<dgplacen.caib.es>
<escolarització.caib.es>

QUÈ HAS DE FER PER DEMANAR PLAÇA AL PROCÉS D’ADMISSIÓ D’ESO?
1. Has de recollir la sol·licitud a qualsevol d’aquests llocs:
a) oficines d’escolarització
b) suboficines habilitades c) a la pàgina web escolaritzacio.caib.es
2. Has d’entregar la sol·licitud d’alguna d’aquestes formes, dintre del termini fixat
• Per tràmit presencial es pot entregar al centre escollit en primera opció (es possible demanar fins a 5 centres
en el mateix imprès de sol·licitud) o a una oficina d’escolarització (presentant l’imprès i la documentació
acreditativa a efectes de barem)
• Per tràmit telemàtic, a través de l’aplicació d’internet creada a tal efecte (escolarització.caib.es) on trobareu un
formulari electrònic i tota la informació necessària

3. Llistes provisionals
Es publicaran als taulers d’anuncis del hall del nostre Institut.
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 publicaran als taulers d’anuncis del hall del nostre Institut.
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 MATRICULARMATRICULAR-TE?
1. SI HAS SORTIT «ADMÈS» (RESERVAT) A LES LLISTES DEFINITIVES
Has de formalitzar la matrícula
• La matrícula s’entrega a la Secretaria del nostre IES a principi de juliol.
• Després d’anar a recollir les notes al teu centre, el mateix dia, pots passar per la Consergeria
del nostre IES a recollir el sobre de matrícula.
• Si has aprovat et podràs matricular el dia i l’hora que hi ha escrit a la portada del sobre.
• Si has suspès, hauries de passar per Secretaria i deixar-hi una còpia de les notes.
• A la portada del sobre hi haurà escrit 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 ADMÉS» (NO RESERVAT) A LES 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.

Si has demanat plaça per a 1r d’ESO recordau que l’obtenció d’una plaça en el procés
d’admissió suposa la pèrdua automàtica de la plaça reservada en procés d’adscripció.

