Benvolgudes famílies,
El passat 19 de març es va publicar el BOIB num.39 amb la Resolució que regula els
processos d’escolarització i matrícula per al curs 2022-23 per sol·licitar plaça per a nous
alumnes. Teniu tota la informació als següents enllaços de la Conselleria:



Calendari d'escolarització : Servei d'escolarització-Calendari (caib.es)
Informació del procés, sol·licituds, normativa, etc. : Servei d'escolaritzacióInformació Procés (caib.es)
Informació important:



Les places que oferirem per a nous alumnes es podran consultar a la Web de l’escola
en l’apartat Centre, Escolarització, Informació i al nostre panell d’anuncis quan la
Conselleria ho autoritzi, previsiblement a principis de maig.
Recordau que les sol·licituds d’escolarització no autenticades o anònimes realitzades
telemàticament amb DNI o NIE s’han d’entregar a la major brevetat possible a la
Secretaria de l’escola firmades pels dos progenitors i demanant una cita prèvia a
l’escola telefonant al 971 500 100. Per entregar la sol·licitud, els pares o tutors hi han
d’acudir amb el DNI , el llibre de família i la documentació requerida a la sol·licitud per
obtenir la puntuació.
Les sol·licituds realitzades amb l’usuari GESTIB o Clau electrònica només s’han
d’entregar al centre si la sol·licitud així ho informa. En aquest cas també han d’estar
firmades pels dos progenitors i identificar-se amb DNI i llibre de família i entregar la
documentació requerida demanant una cita prèvia a l’escola telefonant al 971 500 100.
Els pares que tinguin dificultat per fer la sol·licitud telemàticament, podran demanar
una cita prèvia a l’escola telefonant al 971 500 100 i presentant el dia de la cita tota la
documentació per la qual vulguin obtenir puntuació menys la informació consultable
telemàticament. A més, si acudeix al centre un sol progenitor han de dur emplenada i
firmada l’autorització del progenitor absent per realitzar el tràmit. Aquesta autorització i
altres documents, els trobareu a la Web de l’escola a l’apartat Centre, Escolarització o
la Web de la Conselleria a l’enllaç d’escolarització. En altres casos que també falti un
progenitor (residència a l’estranger, abandonament, ordre d’allunyament, etc.), és
necessari presentar l’annex 13(2 documents) i la documentació justificativa.


Els alumnes matriculats actualment a la nostra de l’escola no han de fer cap
procés d’escolarització, només haver entregat al seu tutor/a el document de
reserva de plaça per al proper curs que es va entregar en mes de març.

Salutacions cordials ,
La Secretària.

