PREGUNTES FREQÜENTS PREINSCRIPCIÓ ESO
1. Quin és el codi de l’INS Joaquima Pla i Farreras?08054873
2. On puc trobar l’oferta per cursos? A la pàgina web de l’INS
(
http://plafarreras.cat/wp-content/uploads/2020/05/INFORME_OFERTA_O
ME_INFORME_OFERTA.pdf)
3. On puc aconseguir l’”Identificador de l’alumne/a del Registre d’alumnes
(RALC)”? Les escoles l’han fet arribar, però poden posar-se en contacte
amb elles per aconseguir-ho.
4. Quin és el nivell d’estudis actual del meu fill? Si està fent 6è de primària
Educació “Primària”, i si volen plaça per cursos intermitjos d’ESO
“Educació Secundària Obligatòria”.
5. Com sé si l’alumne/a prové d’un centre i ensenyament adscrit? L’INS
Joaquima Pla i Farreras té com a escoles adscrites Pi de’n Xandri, Gerbert
d’Orlhac i Collserola.
6. Com sé si el meu domicili està en la mateixa zona que el centre
educatiu? Es pot consultar en el cercador que hi ha al final de
https://www.santcugat.cat/web/centres-educatius
i
al
mapa
https://www.santcugat.cat/files/651-15884-fitxer/MapaZonesEscolars_2020
-2021_20200128.pdf
7. No he pogut renovar el DNI, què faig? Si no han pogut renovar el DNI, es
podrà comprovar l’adreça amb el Padró i es pot fer una declaració
responsable en el moment de la matrícula.
8. No he pogut renovar el carnet monoparental o de família nombossa, què
faig? La validesa del carnets monoparentals o família nombrosa està
prorrogada per 6 mesos o 1 any (segons terminis).
9. Qui ha de marcar “Necessitats educatives específiques”? Només les
famílies d’aquells alumnes que tenen informe de l’EAP i reserva de plaça
al nostre centre.
10. Necessito suport de l’OME, com l’aconsegueixo? L’OME ofereix atenció
presencial (del 19 al 21 de maig):
a. Dimarts i dimecres: 9 a 13.30 h
b. Dijous: 9 a 13.30 h i de 16 a 18.30 h
A partir del 13 de maig es podrà demanar cita prèvia trucant al 010
(telèfon fix) o al 900 104 941 (des de mòbil o fora del municipi) o per
www.santcugat.cat/citaprevia

