PREINSCRIPCIÓ ESO PAS A PAS

CURS 21.22

La preinscripció per al curs 2021-2022 serà del 17 al 24 de març
La presentació de la sol·licitud ha de ser telemàtica i els documents annexos que
l'acompanyen s'han de lliurar escanejats per correu electrònic. Tots els documents
(sol·licitud i altres) s’han de presentar en el termini de la preinscripció.
Només per als casos excepcionals, en què la família no pugui dur a terme els tràmits
de forma no presencial, oferim la possibilitat de poder fer la presentació física a
l'escola del 19 al 24 de març, concertant abans una cita prèvia.
Caldrà portar mascareta, el propi bolígraf i només podrà venir una sola persona.
Per demanar cita prèvia podeu contactar amb nosaltres mitjançant el correu
electrònic info@sopenabarcelona.org, per telèfon 93 339 05 44 de ( 10 – 18.30 h)
o per la web de l’escola.
A la sol·licitud haureu de posar l'identificador de l'alumne (IDALU).
Tots els estudiants de Catalunya tenen assignat un número de registre. Si no el teniu
us l'ha de facilitar la vostra escola d’origen o bé en aquest enllaç del departament.
Incloem l’enllaç a la web del Departament d’Educació on podreu realitzar la
presentació online de la sol·licitud de preinscripció. Estarà actiu en el moment de
fer aquesta gestió.

CLIQUEU AQUÍ PER EMPLENAR LA SOL·LICITUD DE PREINSCRIPCIÓ ESO
(activa el mateix dia 17 de març )
Recordeu que es poden sol·licitar fins a 10 escoles per
Sempre es recomanable posar-ne més.

ordre

de

preferència.

MOLT IMPORTANT!!! Quan acabeu d'emplenar la sol·licitud haureu d’imprimir el
resguard que es genera i aquest serà el que ens haureu d'enviar per correu electrònic
juntament amb la resta dels documents annexos que us detallem seguidament.

DOCUMENTS A PRESENTAR AMB EL RESGUARD DE LA SOL·LICITUD:

1. Fotocòpia del llibre de família (full on hi ha inscrit l’alumne/a i els pares).
2. Fotocòpia del DNI de l'alumne/a (si té més de 14 anys o si té DNI
encara que sigui menor d’edat).
3. Fotocòpia del DNI o de la targeta de residència on consta el NIE
de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de
fet).
En el cas que s’hagin de justificar els criteris de puntuació, cal presentar també:
• Documentació acreditativa de la proximitat del domicili o del lloc de feina,
si aquest és el que s’al·lega s’acreditarà mitjançant l’aportació d’una
còpia del contracte laboral o d’un certificat emès a l’efecte per
l’empresa. En el cas que l’adreça que figuri al DNI no coincideixi amb la
de la sol·licitud, cal portar la certificació municipal de convivència i
resguard de la renovació del DNI .
•

Còpia del document que acredita que el pare, mare, tutor/a o guardador/a
de fet és beneficiari de la prestació econòmica de la renda mínima d’inserció.

•

Fotocòpia Carnet vigent de família nombrosa o monoparental.

•

Fotocòpia del certificat de disminució expedit pel Departament d’Acció
Social i Ciutadania, si s’al·lega aquesta circumstància (igual o superior al
33%).

Tots aquests documents, ens els podeu fer arribar escanejats
al correu preinscripcio@sopenabarcelona.org

Pel que fa a les formalitats de la presentació de la sol·licitud de preinscripció us volem
advertir que ha de ser única tant en format telemàtic com presencial. Si no fos així
comportaria la pèrdua dels drets d’opció del sol·licitant.
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A partir d'aquest moment, d'acord a les disposicions oficials vigents, us anirem informant
puntualment dels tràmits que cal fer per formalitzar la matrícula.

PLACES SECUNDÀRIA 2021. 22
Quan el nombre de sol·licituds d’admissió és superior a l’oferta de places
s’apliquen, per ordre: els criteris de prioritat específics, els criteris generals i els
criteris complementaris.
En els darrers cursos, tots els alumnes que han optat com a primera opció a 1r.
d'ESO han estat admesos.
Tot i no disposar de places a 3r d'ESO, en aquest moment, s'admet igualment
la presentació de sol·licituds a l'espera de la possibilitat que, a final de curs,
sorgeixin més vacants.
Es crearà d’aquesta manera una llista d'espera oficial.
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APORTACIÓ ECONÒMICA: NIVELL ESO

2021.2022

QUOTES ANUALS
AMPA: Quota per família i curs

30 €

Assegurança escolar

28 €

EQUIPACIÓ EDUCACIÓ FÍSICA

25 €

Material escolar (Agenda, carpeta, material visual plàstica..)

ESO 2021-22

ORDINADOR
ASSEGURANÇA ORDINADOR

(Es recomana ferla)

de 68 a 95 €
Aprox.

300 €

Aprox.

40 €

DE SETEMBRE A JUNY
10 Quotes mensuals

68 €

Servei de menjador fixos (de dilluns - dijous)
Servei de menjador ocasional

Aprox.
Aprox.

7€
7,5 €

MES INFORMACIÓ
No hi ha quota de matrícula.
Les activitats extraescolars estan incloses a la quota mensual.
o El llistat de llibres a comprar es donarà al mes de juliol.
o Llicències digitals de matemàtiques i de ciències.
o Hi ha servei de socialització de llibres a l’escola.
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