ESCOLA INTERMUNICIPAL DEL PENEDÈS
INFORMACIÓ PER REALITZAR LA PREINSCRIPCIÓ
DE BATXILLERAT DEL CURS 2012/2013
1. DATES DE PREINSCRIPCIÓ: Del 21de maig l´1 de juny, ambdós inclosos, de 2/4 de 9 del matí
a les 2 del migdia. A les tardes, els dilluns i els dimecres de 2/4 de 4 a 2/4 de 6, i els dimarts de
2/4 de 4 a 2/4 de 5.
2. HORARI ESCOLAR: Jornada continuada de 2/4 de 9 del matí a les 3 del migdia.
3. TRANSPORT: Cal omplir la butlleta que adjuntem.
A l´assemblea informativa del dimarts 5 de juny us donarem més detalls sobre el funcionament
del transport del curs 2012/2013. És imprescindible la vostra assistència.
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.
5. COLÒNIES I VIATGES: La setmana abans de Setmana Santa tots els grups de l'Escola van de
colònies o de viatge. Aquesta és una activitat importantíssima de la programació escolar. Es
cobra en tres terminis per facilitar-ne 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 o alumna 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. Original i fotocòpia del carnet vigent de família nombrosa o monoparental, si s’al·lega.
g. Documentació acreditativa de proximitat del domicili de l’alumne o alumna (o proximitat del
lloc de treball de la persona sol·licitant), si s’al·leguen. Quan el domicili habitual no
coincideix amb el del DNI, cal aportar certificat de convivència i resguard de renovació del
DNI.
h. Documentació acreditativa de les circumstàncies econòmiques, si s’al·leguen.
i. Documentació acreditativa de germans escolaritzats al centre o de pares que hi treballin, si
s’al·lega.
j. Documentació acreditativa de discapacitat de l’alumne o alumna, pare, mare, tutors o
germans, si s’al·lega.
k. Documentació acreditativa de malaltia crònica de l’alumne o alumna, si s’al·lega.
l. Documentació acreditativa d’estudis simultanis d’ensenyaments artístics, si s’al·lega.
m. Documentació acreditativa de programes esportius d’alt rendiment, si s’al·lega.
n. L’expedient acadèmic.
o. Dues fotografies de carnet (amb el nom i els cognoms al dors).

p.
q.
r.
s.
t.

Full de preinscripció que s’adjunta, ben complimentat.
Full d’elecció de les opcions.
Fitxa mèdica.
Fitxa amb les dades personals dels pares (correu electrònic, mòbils...)
Butlleta de transport, si s´escau.

9. ASSEMBLEA INFORMATIVA: dimarts 5 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. A la vegada, pot ser un bon moment per aclarir qualsevol dubte
que tingueu.
10. DATES DE MATRÍCULA: Del 2 al 10 de juliol.

L’alumnat de l´EIP, com a centre adscrit, té preferència en la tria de plaça. Si aquesta oferta queda
coberta i es vol mantenir la matrícula al centre, caldrà canviar d’opció.

Si alguna assignatura de qualsevol dels itineraris no té un mínim de places cobertes, no es podrà
fer.

ESCOLA INTERMUNICIPAL DEL PENEDÈS
INFORMACIÓ PER REALITZAR LA PREINSCRIPCIÓ
DE BATXILLERAT DEL CURS 2012/2013
ALUMNAT DE L’EIP
1. DATES DE PREINSCRIPCIÓ: Del 21 de maig l´1 de juny, ambdós inclosos, de 2/4 de 9 del
matí a les 2 del migdia. A les tardes, els dilluns i els dimecres de 2/4 de 4 a 2/4 de 6, i els
dimarts de 2/4 de 4 a 2/4 de 5.
2. HORARI ESCOLAR: Jornada continuada de 2/4 de 9 del matí a les 3 del migdia.
3. TRANSPORT: Cal omplir la butlleta que adjuntem.
A l´assemblea informativa del dimarts 5 de juny us donarem més detalls sobre el funcionament
del transport el curs 2012/2013. És imprescindible la vostra assistència.
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.
5. COLÒNIES I VIATGES: La setmana abans de Setmana Santa tots els grups de l'Escola van
de colònies o de viatge. Aquesta és una activitat importantíssima de la programació escolar. Es
cobra en tres terminis per facilitar-ne 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. 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. Dues fotografies 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.
h. Fitxa mèdica.
i. Fitxa amb les dades personals dels pares (correu electrònic, mòbils...).
j. Butlleta de transport, si s´escau.

9. ASSEMBLEA INFORMATIVA: dimarts 5 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. A la vegada, pot ser un bon moment per aclarir qualsevol dubte
que tingueu.

10. DATES DE MATRÍCULA: De l’2 al 10 de juliol.

Si alguna assignatura de qualsevol dels itineraris no té un mínim de places cobertes, no es podrà
fer.

INFORME MÈDIC DE L’ALUMNE O L’ALUMNA
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 és un full informatiu que 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 davant de possibles
incidències. Feu constar de 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 de la mare

Data:

ESCOLA INTERMUNICIPAL DEL PENEDÈS

ENQUESTA
PREINSCRIPCIÓ DEL CURS 2012/13

Nom i cognoms alumne/a:
Població:
Nom i cognoms del pare:
Nom i cognoms de la mare:
Correu electrònic del mare i / o mare:
Autoritzo donar l’adreça del meu correu als pares o mares delegats
de curs

Mòbils
del pare:

Sí

No

de la mare:

Signatura del pare, mare, tutor o tutora

maig del 2012

ELECCIÓ DE LES OPCIONS DE BATXILLERAT O CFGM CURS 2012/13
Alumne/a ........................................................................................................

Curs 4t :..............

BATXILLERATS
1r Batxillerat de Ciències i Tecnologia
Propostes de itineraris
Itinerari Científic
Itinerari Biosanitari
Matemàtiques I i II
Física I i II
Química I i II
Biologia I i II

Matemàtiques I i II
Química I i II
Biologia I i II
Ciències de la terra i medi ambient I i II

Itinerari Tecnològic I
Matemàtiques I i II
Física I i II
Tecnologia industrial I i II
Química I i II

Itinerari Tecnològic II
Matemàtiques I i II
Física I i II
Tecnologia industrial I i II
Dibuix tècnic I i II

poseu una (X) en el itinerari escollit
Itinerari Científic
Itinerari Biosanitari
Itinerari Tecnològic I
Itinerari Tecnològic II
1r Batxillerat d’Humanitats i Ciències Socials
Propostes de itineraris
Itinerari Humanitats
Itinerari Ciències Socials
Llatí I i II
Literatura castellana
Història del món contemporani
Francès o Psicologia

Economia d’empresa I i II
Matemàtiques aplic. c. socials I i II
Història del món contemporani
Francès o Psicologia

poseu una (X) en el itinerari escollit i també poseu una (X) en la matèria escollida
Francès
Psicologia
Itinerari Humanitats
Francès
Psicologia
Itinerari Ciències Socials
CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

GESTIÓ ADMINISTRATIVA
SOCIO-SANITARI
Data...........................................................................

Signatura pare/mare

Signatura alumne/a

ELECCIÓ DE LES OPCIONS DE 2n BATXILLERAT CURS 2012/13
Alumne/a ........................................................................................................

Curs 1r :..............

Canvi de matèries o canvi d’itinerari
BATXILLERATS
2n Batxillerat de Ciències i Tecnologia
Propostes de itineraris
Itinerari Científic
Itinerari Biosanitari
Matemàtiques I i II
Física I i II
Química I i II
Biologia I i II

Matemàtiques I i II
Química I i II
Biologia I i II
Ciències de la terra i medi ambient I i II

Itinerari Tecnològic I
Matemàtiques I i II
Física I i II
Tecnologia industrial I i II
Química I i II

Itinerari Tecnològic II
Matemàtiques I i II
Física I i II
Tecnologia industrial I i II
Dibuix tècnic I i II

poseu una (X) en el itinerari escollit
Itinerari Científic
Itinerari Biosanitari
Itinerari Tecnològic I
Itinerari Tecnològic II
2n Batxillerat d’Humanitats i Ciències Socials
Propostes de itineraris
Itinerari Humanitats
Itinerari Ciències Socials
Llatí I i II
Literatura catalana
Història de l’Art /Lit. Universal
Geografia

Economia d’empresa I i II
Matemàtiques aplic. c. socials I i II
Història de l’Art /Lit. Universal
Geografia

poseu una (X) en el itinerari escollit i també poseu una (X) en la matèria escollida
Itinerari Humanitats
Itinerari Ciències Socials
escollir entre ambdues matèries

Signatura alumne/a

Hª de l’Art

Literatura Universal

Data....................................................................

Benvolgudes famílies,
Muntar el transport del Batxillerat té un cost important ja que hi ha mots recorreguts i tots
amb poc alumnat.
Si es manté que l’alumnat de Batxillerat pugui anar amb el d’ESO en el transport del Consell
Comarcal a 2/4 de 9 del matí- sempre que hi hagi places- i com que Batxillerat no és ensenyament
obligatori, igualment ha de ser pagant la quota corresponent.
Pel viatge de tornada:
Les famílies de el Pla han d´organitzar pel seu compte el transport de retorn a les 15.00h.
L’alumnat de Subirats, Sant Llorenç d´Hortons, Sant Quintí de Mediona, Sant Pere de
Riudebitlles i Torrelavit, al migdia, disposa d’un servei públic de transport a ¼ de 4 de la tarda.
El cost del transport del matí es cobrarà en dues quotes.
Atentament,

Leonor Jaques
Directora de L’EIP
Sant Sadurní d’Anoia, 14 de maig de 2012
(Només ha d’omplir aquesta butlleta l’alumnat que vulgui utilitzar el transport escolar de
Batxillerat el proper curs 2012/2013 i cal retornar-la amb la documentació de la
preinscripció, del 14 al 25 de maig)

NOM i COGNOMS:

CURS
ACTUAL:

MUNICIPI:
EN/NA
(com a pare, mare, tutor o tutora)
Fa constar que el proper curs 2012/2013 el seu fill o la seva filla utilitzarà el
servei de transport escolar de BATXILLERAT durant tot l’any acadèmic.
Signatura

Maig de 2012

