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PROCÉS D’ADSCRIPCIÓ CURS 2022-2023
Benvolgudes famílies,
Vos recordam que el CP Es Canyar té adscripció múltiple, la qual cosa vol dir que els nostres i les
nostres alumnes en acabar 6è poden elegir si volen estudiar l’ESO a l’IES Manacor o a l’IES
Mossèn Alcover. El període de temps en que es duu a terme la petició de plaça a l’institut i la
pertinent matriculació és el que s’anomena procés d’adscripció. Aquest és el calendari d’enguany
de cara al curs 2022-2023:
- Presentació de sol·licituds: de dia 31 de març a 6 d’abril.
- Publicació de puntuacions provisionals: 29 d’abril.
- Reclamacions: de dia 2 a 4 de maig.
- Publicació de llistes definitives: 9 de maig.
- Matrícula ESO: de dia 24 de juny al 1 de juliol. (A l’institut adjudicat)

TRÀMIT DE LA SOL·LICITUD
A l'adreça http://www.caib.es/sites/escolaritzaciocurs/ca/ hi trobareu l'accés al Procés
d'Escolarització de Secundària per al curs 2022-2023, on hi podreu trobar tota la informació
d'aquest procés, vos recomanam que hi faceu una ullada, com també a l’apartat de Sol·licituds on hi
podreu consultar un manual sobre com s’emplena la sol·licitud.
Com podeu comprovar en el calendari, aquesta sol·licitud, perquè els vostres fills/es demanin plaça
a l’institut on volen matricular-se pel curs vinent, s’ha de presentar entre els dies 31 de març i 6
d’abril. Es pot presentar telemàticament o presencialment, si bé la tramitació telemàtica és el mitja
preferent en les condicions actuals, de fet és la més adequada i segura per participar en el procés a
causa de la situació sanitària actual.
Les sol·licituds es presenten al CP Es Canyar i nosaltres les farem arribar als instituts.
Per poder iniciar la sol·licitud telemàticament ho podreu fer:
- Accedint amb usuari GestIB, Caib o Cl@ve : aquest s’anomena sistema autenticat i és el més
ràpid ja que en entrar-hi amb el vostre usuari i contrasenya el sistema ja té les vostres dades. La
sol·licitud arriba automàticament al centre per via telemàtica, així que només ens haureu de
demanar cita prèvia per acudir a la secretaria si en el tràmit se vos indica que heu de presentar
documentació que no es pot consultar telemàticament. Si no heu de presentar cap tipus de
documentació la sol·licitud ja queda registrada i no heu de dur res al centre.

- Accedint amb les dades personals (DNI), es tractarà d’un tràmit anònim. En aquest cas vos
haureu de posar en contacte amb nosaltres (preferiblement per correu electrònic) demanant cita
prèvia perquè els dos progenitors puguin presentar i signar la sol·licitud. En el cas que no puguin
assistir els dos pares, s’haurà d’aportar una autorització signada del tutor/a absent o la
documentació que fa referència a la no necessitat del vistiplau de l’altre tutor/a.

La sol·licitud telemàtica conté quatre caselles de declaracions responsables per marcar:
- Conèixer i respectar el Projecte Educatiu.
- Autoritzar les consultes telemàtiques.
- L’altre progenitor està informat i d’acord amb la sol·licitud.
- Les dades de la sol·licitud són certes.

Si s’han fet per error vàries sol·licituds la darrera serà la vàlida.
La consulta de les puntuacions i de les llistes definitives també es farà de manera telemàtica a través
de la web del servei d'escolarització.
La no presentació de la documentació sol·licitada suposarà la pèrdua de la plaça i l'adjudicació de
l’alumne/a d'una plaça d'ofici per part de l'oficina d'escolarització.

CRITERIS DE BAREM
Els podeu consultar a la web d’escolarització, veureu que hi ha documentació que es pot consultar
de manera automàtica, si bé vos volem fer un parell d’aclariments:
- Pel que fa a rebre puntuació per la ubicació del domicili familiar no fa falta que aneu a
l’Ajuntament, ja que des d’allà ens faran arribar els certificats d’empadronament dels nostres
alumnes de 6è i dels seus pares. Basta marqueu la casella corresponent per poder rebre, si escau,
puntuació per domicili.
En el cas que preferiu obtenir puntuació per domicili de lloc de treball del pare/mare/tutor sí que ens
haureu de presentar la pertinent documentació.
Teniu present que heu d’escollir si voleu rebre puntuació per domicili familiar o per lloc de feina
(no pot ser pels dos).

- Puntuació per renda (exercici 2020): basta que marqueu la casella i l'Administració ja farà la
consulta telemàticament.

