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  DATES del PROCÉS:                                      

Del 25 al 31 de març: PRESENTACIÓ DE 
SOL·LICITUDS (Secretaria CEIP)

27 d’abril: LLISTES PROVISIONALS
Del 28 al 30 d’abril: RECLAMACIONS

5 de maig: LLISTES DEFINITIVES

Del 24 al 30 de juny: MATRICULACIÓ 1r d'ESO  
(a l'IES de la llista definitiva)



OPCIONS DE REALITZAR EL 
PROCÉS

TELEMÀTICAMENT ( les 24 hores): 
segons formulari electrònic
a) http://escolaritzacio.caib.es
Clicau Sol·licituds – accés al tràmit 
telemàtic
Codi identificatiu (del procés)



Accés al tràmit

En la web d’ escolarització podeu trobar la pàgina de sol·licituds.

http://www.caib.es/sites/escolaritzaciocurs/ca/sollicituds-4534/

Clicam damunt el logo de Cl@ve o GestIB per identificar-nos. 

EI-EP-ESO

http://www.caib.es/sites/escolaritzaciocurs/ca/sollicituds-4534/


Des de la pàgina d’escolarització anau al tràmit

Vos identificau amb 

Cl@ve 

o amb 

usuari Gestib/CAIB



Dades de l’alumn@
Accedirem al tràmit i 
introduirem les dades de 
l’alumn@.



Dades dels tutors
Introduireu les dades dels tutors. 

La direcció de correu electrònic 
que introduïu ha de ser vàlida, si 
voleu rebre la confirmació de 
l’enviament.

És obligatori posar els telèfons 
dels progenitors, ja que en cas de 
no tenir una plaça adjudicada, la 
cita amb escolarització per a  
veure altres opcions serà 
prioritàriament telefònica.



Escolliu les opcions

● Es poden escollir fins a 5 opcions /centres per ordre de 
preferència.

● És important escollir el nivell educatiu correcte que l’alumne farà 
en el curs 21-22(1r d’ESO).



Apareixen els criteris de barem.

S’ha d’escollir, almenys, el de 
domicili de l’alumne o bé lloc de 
feina d’algun tutor.

Després de posar la primera opció



Documentació per adjuntar
Documentació a presentar en 
paper.

Si apareix aquesta 
documentació, l’haureu de 
presentar en el centre i per 
fer-ho haureu de demanar cita 
prèvia.

Documentació que es consulta 
de forma telemàtica. Aquesta 
documentació NO  s’ha de 
presentar.



Declaracions Jurades
Haureu d’acceptar els 4 checks del 
final.

-Conèixer i respectar el Projecte 
Educatiu.

-Autoritzar les consultes 
telemàtiques.

-L’altre progenitor està d’acord.

-Veracitat de les dades de la 
sol·licitud.



Renuncia a la cita d’escolarització
Si es marca aquesta casella, no 
se us donarà cita en l’oficina 
d’escolarització per mirar altres 
opcions, en cas que l’alumne no 
hagi obtingut plaça a cap centre 
contemplat en la sol·licitud.

Important, no s’ha de marcar si 
es tracta d’una primera 
escolarització o si no es té plaça a 
cap altre centre.



Revocació del consentiment per a consultar el 
resultat per internet

- Recomanam NO marcar aquesta 
casella, ja que si es marca no es 
podrà consultar el resultat del 
procés per internet.



Signar i enviar 

Si en clicar a Signa i envia falta 
alguna dada o n’hi ha alguna que no 
sigui correcta, apareixerà un 
missatge d’error!



Signar i enviar. Finalitzar

Si tot és 
correcte li 
donam a OK i 
finalitza el 
tràmit. 
Aquest pot 
tardar en 
carregar, 
teniu 
paciència.



Finalitzar el tràmit

Justificant.

Sol·licitud. S’ha d’obrir i mirar si 
s’ha d’aportar documentació al 
centre.



S’ha de comprovar si hem de dur documentació 
al centre. Si és així, hem de demanar cita.

Si s’ha d’aportar documentació al centre 
apareix aquí.

La documentació que apareix aquí no  
s’ha 
de presentar al centre, es consulta 
automàticament



Servei o Secció responsable:

Servei d'Escolarització, Títols i 
Legalitzacions

Carrer del Ter, 16, 07009. 
Tel. : 971 971 17 78 00 

CORREU ELECTRÒNIC: 
escolaritzacio@caib.es



MOLT IMPORTANT

PER ASSEGURAR LA CORRECTA 
INTRODUCCIÓ DE LES DADES VOS 
DEMANAM REALITZEU EL TRÀMIT 

TELEMÀTIC.
TOTES LES SOL·LICITUDS, TANT 

TELEMÀTIQUES COM MANUALS, S'HAN 
DE PRESENTAR SIGNADES, PELS 2 

TUTORS ,AL CENTRE.
SI NO ES PRESENTA SIGNADA, ES 

CONSIDERA NO PRESENTADA.



NORMATIVA:

1.- DECRET D’ADMISSIÓ D’ALUMNES 37/2008 de 
4 d’ abril de 2008.    (BOIB 46 de 05/04/08)

2.- ORDRE DEL CONSELLER D'EDUCACIÓ I 
UNIVERSITAT de 7 d'abril de 2016.                    
(BOIB 45 de 09/04/16)

3.-  RESOLUCIÓ DEL DIRECTOR GENERAL DE 
PLANIFICACIÓ, ORDENACIÓ I CENTRES de 16 de 
març de 2021.  (BOIB 39 DE 20/03/21)



DADES I DOCUMENTACIÓ:
1.-Nom, llinatge i DNI (pare, mare o tutor/a legal) 
(recomanat)
2.-Nom, llinatge i DNI (alumne) (recomanat)
3.-Centres que es volen sol·licitar (per ordre del 
preferència)

4.-Nivell i estudis pels què sol·licitam plaça (1r ESO)
5.-Documentació per acreditar punts segons barem
6.-En cas d'una sola signatura full justificatiu



PUNTUACIÓ COMPLEMENTÀRIA 
CENTRE

● IES JOAN MARIA THOMÀS, IES JOSEP 
MARIA LLOMPART, IES MADINA MAYURCA i 
IES SON PACS 

        no donen puntuació complementària
                  específica com a centre



Documents per a Barem:
1.-Germans matriculats al centre o centres adscrits
2.-Pare / Mare amb feina al centre o centres adscrits
3.-Empadronament / Certificat de lloc de treball
4.-Puntuació de la Declaració de la Renta 2019
5.-Discapacitat de l'alumne, pare o mare
6.-Família nombrosa
7.-Alumn@de part múltiple
8.-Família monoparental
9.-Condició de víctima de violència masclista o de terrorisme
10.-Alumn@ en acolliment
11.-Malaltia crònica
12.-Mobilitat forçosa que provoca trasllat 
13.-Famílies en risc social o per vulnerabilitat econòmica
14.-Escolarització prèvia a escoleta de la Conselleria



MAPA DE ZONES 
D'ESCOLARITZACIÓ





Centres d'adscripció directa:



GRÀCIES PER LA VOSTRA 
ATENCIÓ

en cas de dubte podeu fer les 
vostres consultes a la 

SECRETARIA del centre
 entre les 9:30 i les 13:30 
de manera TELEFÒNICA


