CALENDARIO DE PERIODO DE ADMISIÓN CURSO ESCOLAR 2018/ 2019
CALENDARI DEL PERÍODE D’ADMISSIÓ CURS ESCOLAR 2018/ 2019
FECHA /DATA

29 de marzo de 2018
29 de març de 2018

ACTUACIÓN / ACTUACIÓ
1. ACTUACIONES PREVIAS / ACTUACIONS PRÈVIES

DOCUMENTO /DOCUMENT

INFORMACIÓN / INFORMACIÓ

Áreas de influencia

En los tablones de anuncios de Chupetes,
Biberons y Peücsy en la web
www.eeimcastellon.com

(1.1.) Comisión de escolarización
(1.1.) Comissió d’escolarització
(1.2.) Confirmación de plazas (alumnado que se

prevé que promocionará)
(1.2.) Confirmació de places (alumnat que es

preveu que promocionarà)

13 de abril de 2018
12:00 h

3. PROCESO ADMISIÓN ALUMNADO / PROCÉS
ADMISSIÓ ALUMNAT
Publicación de información: vacantes existentes,
áreas de influencia y limítrofes, procedimiento de
admisión, baremos, lugar y horarios de
presentación

13 d’abril de 2018
12:00 h

Publicació d’informació: vacants existents, àrees
d’influència i limítrofes, procediment d’admissió,
barems, lloc i horaris de presentació.

Àrees d’influència

En els taulers d’anuncis de Chupetes, Biberons i
Peücs i a la web
www.eeimcastellon.com

16-30 de abril de 2018

(3.2) Presentación de solicitudes

Hoja de solicitud de admisión.
Autorización consulta datos.

En el Registro General del Ayuntamiento de
Castellón y en las Tenencias de Alcaldía

Full de sol·licitud d’admissió.
Autorització consulta dades.

En el Registre General de l'Ajuntament de
Castelló i en les Tinences d'Alcaldia

(3.2.) Presentació de sol·licituds

16-30 d’abril de 2018

2-7 de mayo de 2018

Comisión de escolarización
(3.5.) Baremación de las solicitudes

2-7 de maig de 2018

Comissió d'escolarització
(3.5.) Baremació de les sol·licituds

8 de mayo de 2018
12:00 h

(3.6.) Publicación de las listas provisionales de

8 de maig de 2018
12:00 h

(3.6.) Publicació de les llistes provisionals

Acta con listas

En los tablones de anuncios de
Chupetes, Biberons y Peücs.

Acta amb llistes

En els taulers d’anuncis de
Chupetes, Biberons i Peücs.

admitidos y no admitidos

d’admesos i no admesos

9-11 de mayo de 2018

(3.7.) Periodo de reclamaciones de las familias
que deseen alegar circunstancias respecto a las
listas provisionales

9-11 de maig de 2018

(3.7.) Període de reclamacions de les famílies
que desitgen al·legar circumstàncies respecte a
les llistes provisionals

14 de mayo de 2018

(3.9.) Comisión de escolarización para la nueva

Hoja de reclamaciones
En el Registro General del Ayuntamiento de
Castellón y en las Tenencias de Alcaldía

Full de reclamacions

En el Registre General de l'Ajuntament de
Castelló i en les Tinences d'Alcaldia)

baremación en base a las reclamaciones
14 de maig de 2018

(3.9.) Comissió d'escolarització per a la nova

15 de mayo de 2018
15:00h

baremació en base a les reclamacions
(3.10.) Publicación de las listas definitivas de
admitidos y no admitidos

Acta con listas

En los tablones de anuncios de
Chupetes, Biberons y Peücs.

15 de maig de 2018
15:00 h

(3.10.) Publicació de les llistes definitives

Acta amb llistes

En els taulers d’anuncis de
Chupetes, Biberons i Peücs.

16-18 de mayo de 2018

(3.11.) Periodo de alegaciones

16-18 de maig de 2018

(3.11.) Període d’ al·legacions

21-31 de mayo de 2018

(3.12.) Periodo de matrícula

Sobre de matrícula

En Chupetes, Biberons y Peücs.

21-31 de maig de 2018

(3.12.) Període de matrícula

Sobre de matrícula

A Chupetes, Biberons i Peücs.

1 de junio de 2018

Listas definitivas de alumnos/as matriculados/as

Acta con listas

1 de juny de 2018

Llistes definitives dels alumnes/as matriculats

Acta amb llistes

En los tablones de anuncios de Chupetes,
Biberons y Peücs.
En els taulers d’anuncis de
Chupetes, Biberons i Peücs.

d’admesos i no admesos

