
PROCÉS D'ADSCRIPCIÓ CURS 2019-2020

És el procés que han de fer els alumnes de sisè de primària per sol·licitar plaça a un dels tres 
instituts als que estam adscrits segons l'ordre de preferència:

•IES JOAN ALCOVER 

•IES POLITÈCNIC 

•IES RAMON LLULL  

Centres que tenen adscripció als mateixos instituts:
•CEIP AINA MOLL I MARQUÈS

•CEIP  GÈNOVA

•CEIP JAUME I

•CEIP EL TERRENO

•CEIP SANTA CATALINA

•CEIP SON PISÀ (tenen adscripció múltiple als IES de Palma Ponent)

Aquest procés l'han de fer tots els alumnes malgrat no tenguin pensat anar a cap d'ells per tal de 
tenir  una  reserva  de  plaça.  Quan  l'alumne  no  participi  en  el procés  d'adscripció,  li  serà 
adjudicada una plaça d'ofici en un dels tres centres als quals es troba adscrit.

Més endavant, quan s'obri el plaç d'admissió  els alumnes que ho desitgin poden sol·licitar plaça 
en un centre diferent. En cas d'obtenir plaça en aquest procés perdria la plaça reservada en el 
procés d'adscripció. 

DATES CALENDARI PROCÉS ADSCRIPCIÓ

Del 15 al 17 d'abril Presentació de la sol·licitud de reserva de 
plaça

Dia 8 de maig Llistes provisionals d'admesos
Del 9 al 13 de maig Reclamacions
Dia 14 de maig Resolució de les reclamacions
Dia 15 de maig Llistes definitives
Del 27 de juny al 2 de 
juliol

Matriculació d' ESO

Calendari publicat al BOIB núm.30 (7 de març de 2019)

MÉS INFORMACIÓ
escolaritzacio.caib.es

Plaça Bisbe Berenguer de Palou,6
07003 Palma
Tel 971710019
ceipainamoll@educaib.eu
http://ceipainamoll.wordpress.com

mailto:ceipainamoll@educaib.eu
http://www.caib.es/sites/escolaritzaciocurs/ca/inici-45806?campa=yes


MANERES DE REALITZAR EL   TRÀMIT DE LA SOL·LICITUD  

•DE FORMA PRESENCIAL  AL CEIP AINA MOLL I MARQUÈS EN HORARI DE 
SECRETARIA  ELS DIES 15-16-17 D'ABRIL (8'30h-9'30h i 13'00h-14'00h)

•TELEMÀTICAMENT  (www.escolaritzacio.caib.es).  En  acabar  el  tràmit  s'ha 
d'imprimir la sol·licitud i entregar-la  al centre de primària amb la documentació 
que s’hi especifiqui.

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR EN SOL·LICITUDS PRESENCIALS
Documentació a mostrar en el moment de presentar la sol·licitud
✔DNI alumne/a (si en tenen). 
✔DNI pare/mare/tutors legals. 
Documentació obligatòria
•Còpia  del  llibre  de  família,  inclosa  la  pàgina  on  figura  l'alumne/a,  certificat  de 
naixement o document acreditatiu del Registre Civil.
•Declaració responsable, en el cas que a la sol·licitud només hi consti  una sola 
signatura i no s'hagi justificat la pàtria potestat exclusiva.

DOCUMENTACIÓ  A  EFECTES  DE  BAREMACIÓ   EN  SOL·LICITUDS 
PRESENCIALS I  EN SOL·LICITUDS TELEMÀTIQUES  SI  EL DOCUMENT HO 
ESPECIFICA
Es  consultarà  de  forma  telemàtica sempre  que  s'hagi  marcat  la  casella 
corresponent de la sol·licitud:

•Certificat de germans al centre  

•Certificat empadronament

•Certificat discapacitat alumne 

•Certificat discapacitat/germà/pare/mare/tutor legal 

•Llibre de família nombrosa 

•Circumstància rellevant  triat  pel  centre:  IES Joan Alcover/IES Ramon Llull  (1 
punt per fills d'antics alumnes). IES Politècnic: pendent de confirmar.

Cal presentar documentació:
•Certificat de feina (opció per ubicació del centre de feina).
•Certificat malaltia crònica (veure BOIB núm.30, 7 de març 2019).     

http://www.escolaritzacio.caib.es/

