GestIB: Manual sol·licitud PISE/ALTER

MANUAL DE SOL·LICITUD D’ESCOLARITZACIÓ COMPARTIDA
PISE/ALTER
El manual està dividit en quatre parts:
1. Sol·licitud del programa ALTER per part del Centre.
2. Sol·licitud del programa PISE per part del Centre.
A tenir en compte:
● Les sol·licituds d’Escolarització Compartida (Programes PISE i ALTER) només es
poden dur a terme durant un determinat període de temps.
● Cada Centre Educatiu podrà consultar en tot moment l’estat de les seves sol·licituds.
● Les sol·licituds sempre es fan per
per a un any acadèmic concret i un alumne/una
alumna amb matrícula activa al centre.
● Les sol·licituds només es poden emplenar per part d’un orientador/d’una orientadora
(ja sigui del centre o de l’EOEP, segons pertoqui).
● Per a qualsevol dubte o consulta vos podeu dirigir a l’adreça de correu electrònic del
Servei d’Atenció a la Diversitat: sad@dgpice.caib.es
Sol·licitud del programa ALTER per part del Centre
Passes a seguir:
1. Anar a l’opció del menú:
○ Alumnat ->
> Sol·licitud PISE/ALTER
2. Fer “Nova Sol·licitud” i emplenar totes les dades. L’emplenat de la Sol·licitud es pot
fer de forma completa, o anar emplenant a diferents moments fins completar-la.
completar
○ Nota 1: Només es podrà seleccionar un alumne o una alumna que compleixi
amb els criteris del programa.
○ Nota 2: Al camp “Modalitat” de l’apartat “Dades d’escolarització” s’ha de
seleccionar “ALTER”.
“ALTER”
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3. Una vegada emplenada tota la sol·licitud l’orientador/a ha de validar-la,
validar
moment en
el qual la sol·licitud passa al director/la directora per tal que la revisi.
revis

4. El director/la directora revisa la sol·licitud i pot fer:
○ Validar la sol·licitud i per tant iniciar el tràmit de sol·licitud.
i.
A partir d’aquest moment no es podrà modificar cap dada de la
Sol·licitud. En cas de necessitar modificar qualque dada o document
do
adjunt s’haurà d’enviar una petició de canvi al Servei d’Atenció a
través
de
la
següent
adreça
de
correu
electrònic:
sad@dgpice.caib.es
ii.
Tant el director/la directora del Centre com l’orientador/a que ha
validad la sol.licitud podran fer un seguiment
seguiment de l’estat en que es
troba la sol·licitud en cada moment.
○ Retornar la sol·licitud a l’orientador/a desmarcant el camp de “Validació de
l’orientador/a” .
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5. A partir d’aquest moment la sol·licitud passarà a:
○ La Direcció General de Menors per tal que la validi.
○ El Servei d’Atenció a la Diversitat.
○ La Inspecció Educativa.
Per qualsevol dubte o consulta sobre la tramitació vos podeu posar en contacte amb el
Servei d'Atenció a la Diversitat a través de l’adreça de correu electrònic:
sad@dgpice.caib.es
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Sol·licitud del programa PISE per part del Centre
Passes a seguir:
1. Anar a l’opció del menú:
○ Alumnat ->
> Sol·licitud PISE/ALTER
2. Fer “Nova Sol·licitud” i emplenar totes les dades. L’emplenat de la Sol·licitud es pot
fer de forma completa, o anar emplenant a diferents moments fins completar-la.
completar
○ Nota 1: Només es podrà seleccionar un alumne o una alumna que compleixi
amb els criteris del programa.
○ Nota 2: Al camp “Modalitat” de l’apartat “Dades d’escolarització” s’ha de
seleccionar “PISE”.
“PISE”

mplenada tota la sol·licitud l’orientador/a ha de validar-la,
validar
moment en
3. Una vegada emplenada
el qual la sol·licitud passa al director/la directora per tal que la revisi.
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4. El director/la directora revisa la sol·licitud i pot fer:
○ Validar la sol·licitud i per tant iniciar el tràmit de sol·licitud.
i.
A partir d’aquest moment no es podrà modificar cap dada de la
Sol·licitud. En cas de necessitar modificar qualque dada o document
adjunt s’haurà d’enviar una petició de canvi al Servei d’Atenció a
través
de
la
següent
adreça
de
corre
correu
electrònic:
sad@dgpice.caib.es
ii.
Tant el director/la directora del Centre com l’orientador/a que ha
validad la sol.licitud podran fer un seguiment de l’estat en que es
troba la sol·licitud en cada moment.
○ Retornar la sol·licitud a l’orientador/a desmarcant el camp de “Validació de
l’orientador/a” .

5. A partir d’aquest moment la sol·licitud passarà a:
○ El Servei d’Atenció a la Diversitat.
○ La Inspecció Educativa.
Per qualsevol dubte o consulta sobre la tramitació vos podeu posar en contacte amb el
Servei d'Atenció a la Diversitat a través de l’adreça de correu electrònic:
sad@dgpice.caib.es
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