CALENDARI 2017 - 2018 INFANTIL I PRIMÀRIA
CANVI DE MODALITAT LINGÜÍSTICA

Fins el 4 de maig

Sol·licituds de canvi de modalitat lingüística, tant per a l’alumnat procedent
d’un centre adscrit com per a l’alumnat propi d’un centre.
(En el centre de destí)

PROCÉS D’ADMISSIÓ D’ALUMNES
Fins el 5 d’abril
Fins el 2 de maig

Constitució Comissions municipals d’escolarització
Publicació de les àrees d’influència i limítrofes

11 de maig

18:00 h Xarrada informativa a les famílies de nova escolarització. Nau Jove

22 de maig

Publicació de vacants existents en els centres i informació pública a què es
refereix l’article 29 de l’Ordre 7/2016

Del 22 al 29 maig

Presentació de sol·licituds d’admissió i documentació corresponent en el
centre de primera opció
Elaboració i publicació de les llistes provisionals d’admesos

8 juny

Les famílies han de comprovar al centre de primera opció si està admés al
centre sol·licitat en primera opció, i en cas contrari, s’indicarà a la llista el
centre on ha sigut admés.
Presentació de reclamacions davant la direcció dels centres públics, o de la
titularitat en el cas dels centre privats concertats.

Del 8 al 12 de juny

Del 8 al 16 de juny

Si no hi ha contestació expressa, la reclamació s’entendrà estimada o
denegada depenent que l’alumne figure en la llista definitiva d’admesos o de
no admesos.
Nova baremació, per part dels centres docents, dels diversos apartats de les
sol·licituds que pertoquen a la vista de les contestacions a les reclamacions
efectuades
Publicació en els centres de les llistes definitives de l’alumnat admès.

20 juny

20 i 21 de juny

Les famílies comprovaran si l’alumnat per al qual sol·licita plaça figura en les
llistes del centre on ha presentat la sol·licitud. En cas contrari, s’indicarà el
centre on ha sigut admés.
Al·legacions contra les llistes definitives (centres públics) davant la comissió
d’escolarització.
Resolució i contestació per escrit a les al·legacions esmentades a l’apartat
anterior.

Fins el 27 de juny

Contra les decisions de la Comissió, els interessats podran interposar un
recurs davant del director territorial corresponent en el termini d’un mes.
Per al cas dels centres privats concertats, es podrà interposar, contra les
llistes definitives d’admescos, un recurs davant de la direcció territorial
corresponent.

PROCÉS DE MATRÍCULA
Termini de formalització de matrícula
Del 20 al 29 juny

30 juny

Es molt important formalitzar la matrícula en aquest període. Qui no
realitze el tràmit es considerarà decaigut en el seu dret a la plaça concedida.
Formalització de matrícula per a cobrar les places vacants produïdes per
renúncia o excedents.

