
PROCÉS ESCOLARITZACIÓ 22/23

PROCÉS D’ADMISSIÓ

Trobareu tota la informació a la web de la Conselleria d’Educació, al següent enllaç:
http://www.caib.es/sites/escolaritzaciocurs/ca/inici-45806_1/

CALENDARI

PROCÉS
D'ADMISSIÓ

PRESENTACIÓ DE
SOL·LICITUDS

LLISTATS
PROVISIONALS RECLAMACIONS LLISTATS

DEFINITIUS
PERÍODE DE
MATRÍCULA

EDUCACIÓ
INFANTIL Del 9 al 20 de

maig 7 de juny Del 8 al 10 de
juny

22 de juny Del 23 al 28 de
juny

EDUCACIÓ
PRIMÀRIA 23 de juny Del 24 al 30 de

juny

PROCÉS D’ADMISSIÓ TELEMÀTIC

El procés d’admissió s’ha de realitzar preferiblement de forma telemàtica i s’habilitarà entre els dies 9 i 20
de maig. Hi apareixen tres opcions per realitzar el tràmit, amb un usuari GESTIB, amb usuari CLAVE o de
forma anònima amb el DNI.

PROCÉS D’ADMISSIÓ PRESENCIAL

En cas de no poder realitzar el procés telemàtic, les famílies es poden posar en contacte amb el secretari
del centre, al telèfon 971 144 244 per concertar una cita i emplenar la documentació de forma presencial,
en paper.

DOCUMENTACIÓ A ENTREGAR PRESENCIALMENT

Haureu de venir al centre, amb cita prèvia (971 144 244), quan:

1. Si s'ha fet un tràmit autenticat (GestIB o Cl@ve) només si s'ha d'aportar documentació que no
pugui ser consultada telemàticament, això ho assenyalarà la vostra sol·licitud.

2. Si heu fet un tràmit no autenticat (DNI/NIE) l'heu de dur imprès al centre. També us haureu
d'identificar i aportar el full d’autorització del progenitor absent, si escau.

http://www.caib.es/sites/escolaritzaciocurs/ca/inici-45806_1/
https://drive.google.com/file/d/1ASCyC9DmxTQi1bTLUUTKBpRZWV13ECYx/view?usp=sharing


PROCÉS DE MATRICULACIÓ

El secretari del centre es posarà en contacte amb les famílies admeses per formalitzar la matrícula durant
el període establert (del 23 al 28 de juny per educació infantil i del 24 al 30 de juny per a primària).

La documentació a aportar en aquest tràmit és:

- Full de matrícula.
- Fotocòpia del DNI, passaport o NIE dels tutors.
- Fotocòpia del llibre de família o DNI de l’alumne.
- 4 fotografies tipus carnet.
- Full d’autorització del progenitor absent, si escau.

https://docs.google.com/document/d/114Btawt99KsAR94Gs0UfI-crpZFLgy3qRXpJiTCJKb4/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ASCyC9DmxTQi1bTLUUTKBpRZWV13ECYx/view?usp=sharing

