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QUA N SA BEM SI HEM OBTINGUT LA  
PLA ÇA  SOL·LICITA DA    

Les LLISTES DEFINITIVES són la manera de saber si 
s?ha obt ingut  la plaça sol·licitada 
En aquetes llistes apareix el nom de l?alumne/ a i al 
costat  el nom del cent re on f inalment  ha obt ingut  la 
plaça. 
Les alt res llistes donen informació sobre: 
baremació (puntuació), ordenació alfabèt ica, etc. 

Únicament  podran reclamar les famílies que se'ls hagi 
assignat  un cent re  no sol·licitat  a cap de les seves 
opcions (assignació d?ofici).  
Aquesta reclamació es presenta a la Comissió de 
Garant ies que donarà dues respostes :

1. Primera resposta: s'informarà de la data en que 
es podran estudiar aquestes reclamacions. 

2. Segona resposta: en la data concretada es donarà 
resposta a la reclamació v ia elect rònica o en 
paper segons hagi t riat  la família.

Cont ra aquesta resolució la família té un mes per 
presentar un recurs d?alçada al director dels serveis 
Territorials del Departament  d?Educació. Només 
s?accepta una única reclamació per a cada sol·licitud. 
Quan s?hagin resolt  totes les casuíst iques de les 
sol·licituds ent rades dins termini es procedirà a 
resoldre totes les que han ent rat  FORA DE TERMINI.  

Reclam acions i  g est ió  de les m at eix es:   
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 DUES VIES per  opt ar  a una plaça escolar  

1.-  VIA ORDINÀRIA: 
Cada grup disposa de 21 places a primària i 26 
a secundària.
Tenen dret  a accés a aquestes places tots els 
sol·licitants que no poden acreditar cap mot iu 
per accedir a la plaça de reserva

2.-  VIA RESERVA DE PLAÇA: 

Hi ha 4 places per grup per a aquesta opció. 
Tenen dret  a aquestes places tots els 
sol·licitants que han marcat  amb una creu 
?Necessitats educat ives especials de t ipus 
A o B?. Aquesta creu només la podran 
marcar les famílies que ho t inguin 
reconegut  per un d?aquests organismes 
competents: 
EAP (Equip d'atenció psicopedagògica) i 
Serveis Socials.


