Oficina de Premsa

- Nota de premsa -

Jornades de portes obertes a les escoles i instituts de
la ciutat
Cada centre podrà informar del seu projecte educatiu pel curs escolar
2015-2016 a les jornades que tindran lloc des del 18 de febrer al 7 de
març. Les dates per formalitzar la preinscripció seran del 10 al 17 de març.
Les famílies amb fills que enguany hagin de fer la preinscripció a qualsevol
escola o institut podran assistir a les jornades de portes obertes per tal de
conèixer de prop les instal·lacions i el professorat.
Les preinscripcions fan referència als infants que durant l’any 2015 compleixen
els 3 anys i cursaran el primer curs del segon cicle d’educació infantil (P3) i els
alumnes que compleixen 12 anys i faran el primer curs d’educació secundària
(1r ESO). També hauran de fer la preinscripció els estudiants que volen canviar
de centre.

Per fer la preinscripció cal:





Conèixer el calendari de tot el procés
Consultar els centres i l’oferta de places escolars
Conèixer els criteris de prioritat amb què s’ordenen les sol·licituds i
també la documentació necessària per justificar-los
Presentar la sol·licitud i la documentació en el termini establert
(preinscripció del 10 al 17 de març)

L’imprès de sol·licitud de preinscripció es pot aconseguir tot descarregant-lo
des de la pàgina web del Departament d’Ensenyament (encara no està
disponible), o bé, en qualsevol centre educatiu en horari escolar. A més, també
es troba disponible a l’OAC (Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament).
Les sol·licituds hauran d’anar acompanyades de tota la documentació
acreditativa i necessària per tenir en compte els criteris de baremació. Un cop
emplenades les sol·licituds, hauran de presentar-se preferentment al centre
educatiu escollit en primera instància. També es poden lliurar a l’OAC.
Només es pot omplir un full de preinscripció en el que caldrà que apareguin,
per ordre de prioritat, tots els centres en els quals s’està interessat. En aquest
sentit, cal destacar que Mollet és zona única, raó per la qual es pot triar
qualsevol centre de la ciutat.
Adjuntem informació i horaris de les jornades de portes obertes.
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