ESCOLA INTERMUNICIPAL DEL PENEDÈS
INFORMACIÓ PER REALITZAR LA PREINSCRIPCIÓ
D’ESO DEL CURS 2017/18
1. DATES DE PREINSCRIPCIÓ: del 23 de març al 4 d´abril, ambdós inclosos, de 2/4 de 9 a les 6 de la tarda. Per
facilitar-nos l´entrada de dades, us agrairem que no porteu la documentació l´últim dia.

2. DOCUMENTACIÓ QUE CAL PORTAR (codi del centre 08045239):
a. Original i dues fotocòpies del DNI, passaport o targeta de residència on consta el NIE del noi o la noia, si el
teniu o té més de 14 anys.

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 és menor d’edat.
d. Certificat municipal de convivència i resguard de la renovació del DNI, quan el domicili que s’al·lega no
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.

coincideixi amb el del DNI.
Original i fotocòpia del carnet de vacunacions o certificat equivalent.
Original i fotocòpia de la targeta sanitària individual (TSI) del noi o la noia.
Dues fotografies de carnet (amb el nom i els cognoms al dors).
Full de preinscripció que s’adjunta, ben complimentat.
Documents adjunts: informe mèdic i altres informacions.
Original i fotocòpia del carnet vigent de família nombrosa, si s’al·lega.
Documentació acreditativa del lloc de treball, si s’al·lega.
Documentació acreditativa de les circumstàncies econòmiques, si s’al·leguen.
Documentació acreditativa de discapacitat, si s’al·lega.
Documentació acreditativa de malaltia crònica, si s’al·lega.
Documentació acreditativa d’ensenyaments artístics o de programes esportius d’alt rendiment, si s’al·leguen.
NUSS (número d’afiliació de l’assegurança escolar). A partir de 4t d’ESO.

3. HORARI ESCOLAR: de 2/4 de 9 del matí a les 3 de la tarda.
4. TRANSPORT: l’organitza el Consell Comarcal només per a l’alumnat d’ESO que li correspongui pel Mapa
Escolar als municipis de la Mancomunitat. La documentació us arribarà mitjançant les escoles de primària.

5. 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.

6. COLÒNIES: abans de Setmana Santa es va de colònies, activitat importantíssima de la programació escolar, que
es cobra amb terminis per facilitar-ne el pagament.

7. MATERIAL ESCOLAR: es cobrarà a principi de curs, abans de la venda de llibres.
8. 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.

10. ASSEMBLEA INFORMATIVA: dimarts 23 de maig, a les 7 del vespre
Com a mares i pares nous us convoquem a una xerrada informativa sobre el funcionament de l’Escola
Intermunicipal i sobre els objectius que ens proposem per al proper curs. És un bon moment per conèixer-nos i
per iniciar la col·laboració, entre mares, pares i Escola, i a la vegada també per aclarir qualsevol dubte que
tingueu.

11. DATES DE MATRÍCULA: 1r d’ESO: del 12 al 16 de juny; 2n, 3r i 4t d’ESO: del 26 al 30 de juny;
Extraordinària, per a alumnat pendent d’avaluació: el 6 i 8 de setembre.

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:

Nom i cognoms alumne/a:
Població:

Nom i cognoms del pare:

Correu electrònic del pare :

Nom i cognoms de la mare:

Correu electrònic de la mare:

Nom i cognoms tutor/a legal:

Correu electrònic tutor/a legal:

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

Sí

No

Mòbil pare:

Mòbil mare:

Mòbil tutor/a legal:

Signatura del pare, mare, tutor o tutor/a legal
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ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
(que hagi fet d’una manera regular i continuada)

ACTIVITAT

QUINA

ANYS

ESTUDI D’IDIOMA

FORMACIÓ MUSICAL

FORMACIÓ ARTÍSTICA

FORMACIÓ ESPORTIVA

INFORMÀTICA

ALTRES
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