ESCOLA INTERMUNICIPAL DEL PENEDÈS
INFORMACIÓ PER REALITZAR LA PREINSCRIPCIÓ
DE BATXILLERAT DEL CURS 2017/18
1. DATES DE PREINSCRIPCIÓ: Del 16 al 24 de maig, ambdós inclosos, de les 9 a les 6 de la
tarda.
2. HORARI ESCOLAR: De 2/4 de 9 a les 3.
3. TRANSPORT: Aquest curs les gestions del transport s’hauran de fer al Consell Comarcal
http://www.ccapenedes.com. Des de la pàgina web de l’Escola us mantindrem informats
www.intermunicipal.com
4. ACTIVITATS ACADÈMIQUES DIVERSES: Al llarg del curs es realitzaran un seguit d’activitats
lligades a les programacions d’assignatures (sortides, visites...) que es cobraran sempre abans
de realitzar-se.
5. COLÒNIES I VIATGES: La setmana abans de Setmana Santa es va de colònies o de viatge.
Són activitats importantíssimes de la programació escolar. Es cobren amb terminis per facilitarne el pagament.
6. MATERIAL ESCOLAR: Es cobrarà a principi de curs, abans de la venda de llibres.
7. ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES: És molt important per al bon funcionament del centre que
totes les famílies en formin part. L'Associació ja us informarà del seu funcionament.
8. DOCUMENTACIÓ QUE CAL PORTAR (codi del centre: 08045239):
a. Original i dues fotocòpies del DNI, passaport o targeta de residència on consta el NIE (en
el cas d’alumnat estranger) del noi o la noia.
b. Original i fotocòpia del DNI, passaport o targeta de residència on consti el NIE del pare, de
la mare o del tutor o la tutora.
c. Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació, si l’alumnat
és menor d’edat. Si l’alumne/a està en acolliment, la resolució d’acolliment del
Departament de Benestar Social i Família.
d. Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual) del noi o la noia.
e. Certificació acadèmica de la nota mitjana (amb dos decimals) dels cursos avaluats
definitivament.
f. Una fotografia de carnet (amb el nom i els cognoms al dors).
g. Full de preinscripció que s’adjunta, ben complimentat.
h. Full d’elecció de les opcions, ben complimentat.
i. Documents adjunts: informe mèdic i altres informacions.
j. Original i fotocòpia del carnet vigent de família nombrosa o monoparental, si s’al·lega.
k. Documentació acreditativa de proximitat del domicili de l’alumne/a (o proximitat del lloc de
treball de la persona sol·licitant), si s’al·lega. Quan el domicili habitual no coincideix amb el
del DNI, cal aportar certificat de convivència i resguard de renovació del DNI.
l. Documentació acreditativa de les circumstàncies econòmiques, si s’al·leguen.
m. Documentació acreditativa de discapacitat de l’alumne/a, pare, mare, tutors o germans, si
s’al·lega.
n. Documentació acreditativa de malaltia crònica de l’alumne/a, si s’al·lega.
o. Documentació acreditativa d’estudis simultanis d’ensenyaments artístics, si s’al·lega.
p. Documentació acreditativa de programes esportius d’alt rendiment, si s’al·lega.

9. ASSEMBLEA INFORMATIVA: Dilluns, 12 de juny, a les 7 del vespre, a l’Escola:
Us convoquem a una xerrada informativa sobre el funcionament i els objectius que ens
marquem per al proper curs. També pot ser un bon moment per aclarir qualsevol dubte.
10. DATES DE MATRÍCULA:
 Ordinària: Del 4 al 11 de juliol
 Extraordinària: El 6, 7 i 8 de setembre (el 8 és festiu a Sant Sadurní)

Addenda:
 L’alumnat adscrit al centre, té preferència. En el cas que alguna opció quedés
coberta amb l’alumnat adscrit, per mantenir la matrícula caldria canviar a un altra
opció.
 Les assignatures optatives dels diferents itineraris només es podran dur a terme si
hi ha prou sol·licituds.

ESCOLA INTERMUNICIPAL DEL PENEDÈS
INFORMACIÓ PER REALITZAR LA PREINSCRIPCIÓ
DE BATXILLERAT DEL CURS 2017/18
ALUMNAT DE L’EIP
1. DATES DE PREINSCRIPCIÓ:
Del 16 al 24 de maig, ambdós inclosos, de les 9 a les 6 de la tarda.
2. HORARI ESCOLAR: de 2/4 de 9 a les 3.
3. TRANSPORT: Aquest curs les gestions del transport s’hauran de fer al Consell Comarcal
http://www.ccapenedes.com. Des de la pàgina web de l’Escola us mantindrem informats
www.intermunicipal.com
4. ACTIVITATS ACADÈMIQUES DIVERSES: Al llarg del curs es realitzaran un seguit d’activitats
lligades a les programacions d’assignatures (sortides, visites,...) que es cobraran sempre
abans de dur-se a terme.
9. COLÒNIES I VIATGES: La setmana abans de Setmana Santa es va de colònies o de viatge.
Aquesta és una activitat importantíssima de la programació escolar. Es cobra amb tres terminis
per facilitar-ne el pagament.
5. MATERIAL ESCOLAR: Es cobrarà a principi de curs, abans de la venda de llibres.
6. ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES: És molt important per al bon funcionament del centre
que totes les famílies en formin part. L'Associació ja us informarà del seu funcionament.
7. DOCUMENTACIÓ QUE CAL PORTAR (codi del centre 08045239):
a. Original i dues fotocòpies del DNI, passaport o targeta de residència on consta el NIE (en el
cas d’alumnat estranger) del noi o la noia.
b. Fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual) del noi o la noia.
c. Documentació acreditativa d’estudis simultanis d’ensenyaments artístics, si s’al·lega.
d. Documentació acreditativa de programes esportius d’alt rendiment, si s’al·lega.
e. Una fotografia de carnet (amb el nom i els cognoms al dors).
f. Full de preinscripció que s’adjunta, ben complimentat.
g. Full d’elecció de les opcions, ben complimentat.
h. La fitxa mèdica i la de les dades personals del pare i de la mare (correu electrònic,
mòbils...).
9. ASSEMBLEA INFORMATIVA: Dilluns, 12 de juny, a les 7 del vespre, a l’Escola
Us convoquem a una xerrada informativa sobre el funcionament i els objectius que ens
marquem per al proper curs. També pot ser un bon moment per aclarir qualsevol dubte que
tingui.
10. DATES DE MATRÍCULA:
• Ordinària: Del 4 al 11 de juliol
• Extraordinària: El 6, 7 i 8 de setembre (el 8 és festiu a Sant Sadurní)
Addenda:
 Les assignatures optatives dels diferents itineraris només es podran dur a terme
si hi ha prou sol·licituds.

INFORME MÈDIC DE L’ALUMNE/A
Seminari d’Educació Física
NOM I COGNOMS:
HA PATIT O PATEIX ALGUN PROBLEMA DE SALUT (fotocòpia de l'informe mèdic, si és
el cas)

BREU HISTORIAL MÈDIC (lesions...)

ALTRES OBSERVACIONS D’INTERÈS (al·lèrgies, asma...)

Aquest full informatiu cal que sigui elaborat amb la col·laboració del metge, si ho creieu
convenient.
La correcta elaboració d’aquest full permetrà el coneixement de l’atenció mèdica actual de
l’alumnat, i ens ajudarà a prevenir i/o actuar de manera ràpida i precisa en possibles incidències.
Feu constar clarament si el noi o la noia pateix algun problema de salut crònic (asma,
convulsions, epilèpsia, diabetis, etc.), i si li impedeix de desenvolupar algun tipus d'activitat física
o esportiva.
Signatura del pare o la mare
Data:

ESCOLA INTERMUNICIPAL DEL PENEDÈS
ALTRES DADES
PREINSCRIPCIÓ DEL CURS 2017/18
Nom i cognoms de l’alumne/a:

Població:

Nom i cognoms del pare:
Correu electrònic del pare:
(sobretot ben llegible)

Nom i cognoms de la mare:
Correu electrònic de la mare:
(sobretot ben llegible)

Nom i cognoms tutor/a legal:
Correu electrònic tutor/a legal:
(sobretot ben llegible)

Autoritzem donar les adreces dels correus als pares o mares delegats de curs: SÍ

No

Correu electrònic de l’alumne/a:
(sobretot ben llegible)

Mòbil pare:
Mòbil mare:
Mòbil tutor/a legal:

Signatura del pare, mare, tutor o tutora

Maig del 2016

