CP ES CANYAR - MANACOR
Benvolgudes famílies,

Com ja vos vàrem informar, el procés d’adscripció d’alumnes, pel qual els vostres
fills/es han de sol·licitar plaça a un dels dos instituts de secundària de Manacor,
comença avui i es podran presentar les sol·licituds fins dia 26 de maig. Enguany, a
causa de la situació d'Estat d'Alarma, els tràmits s'han de fer telemàticament.
La Conselleria té previst penjar un tutorial per ajudar als pares i mares en aquest procés,
nosaltres vos donam també vàries pautes i si necessitau res ens podeu telefonar o
escriure un correu electrònic.
Entrant a la pàgina escolaritzacio.caib.es ja vos mostra l'accés per fer el TRÀMIT
TELEMÂTIC i després de clicar-ho ens mostra la pantalla de «Presentació de
sol·licituds» i heu de triar «Procés d’adscripció ESO».
El tipus d’accés amb el qual podreu entrar a fer la sol·licitud pot ser: usuari Gestib o
sistema Cl@ve o DNI+mòbil. Vos recomanam l’accés mitjançant el vostre usuari
Gestib i així el procés vos resultarà més senzill. Si encara no en teniu posau-vos en
contacte amb el nostre centre, telefònicament o per mail, i vos n’activarem un.
És important que penseu a clicar la casella per autoritzar expressament la Conselleria a
consultar de forma automàtica les dades que siguin necessàries per el procés.
La documentació a presentar a efectes de baremació dependrà de les opcions que
hagueu marcat a les quals voleu optar. En principis els casos en que la consulta es podrà
fer telemàticament seran si l’alumne té germans en el nostre centre o en un centre
adscrit (Sa Graduada, CP Es Canyar o els IES), el domicili de l’alumne
(empadronament) i la renda per càpita de 2018.
La consulta per altres casos no sempre es podrà fer de manera telemàtica. El Gestib vos
indicarà si ens heu de presentar cap tipus de documentació, si és així vos haureu de
posar en contacte amb nosaltres i concertarem una cita prèvia perquè dia 25 o 26 de
maig ens ho pogueu venir a presentar.
Pensau que si heu marcat que voleu optar a puntuació per algun cas que no es pot
consultar via telemàtica i després no en presentau la documentació, no se vos atorgarà la
pertinent puntuació.
El Gestib vos generarà un resguard de presentació de sol·licitud per vosaltres.
Als alumnes que no hagin participat en el procés d’adscripció se’ls assignarà una plaça
d’ofici.
Vos recomanam que llegiu a la pàgina d’escolarització que vos hem indicat: l’apartat de
«Preguntes freqüents» i el de «Procés d’escolarització», perquè hi podreu trobar
informacions clarificadores i útils (criteris de barem i puntuacions, calendari del procés,
consulta on line dels llistats...). A la nostra web també hi anam penjant informacions.
Calendari:







Del 14 al 26 de maig: presentació de sol·licituds.
3 de juny: publicació de puntuacions provisionals (podreu consultar-ho on line a
la mateixa pàgina amb el vostre DNI i data de naixement de l’alumne/a).
Del 4 al 8 de juny: presentació de reclamacions.
9 de juny: resolució de les reclamacions.
11 de juny: publicació de les llistes definitives.
Del 14 de juny al 24 de juliol: formalització de la matrícula d’ESO.

Observacions:
Si teniu cap dubte, us podeu posar en contacte amb les oficines del centre (971
55 08 40) o enviar un correu electrònic al cpescanyar@educaib.eu.

