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                                          ANUNCI 

OBERTURA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS PER A L’EI CALA DE BOU I PER 

A L’EI ES VEDRANELL (CURS 19/20) 

Es comunica a les persones interessades que el calendari del procés d’admissió i matriculació d’alumnat a l’EI Cala 

de Bou i a l’EI Es Vedranell serà el següent:  

Presentació de sol·licituds: inici: 04/04/2019- finalització: 17/04/2019 

Llistes provisionals de persones admeses: 31/05/2019 

Reclamacions: inici: 03/06/2019-finalització: 05/06/2019 

Resolució de reclamacions: 12/06/2019 

Llistes definitives: 17/06/2019 

Matriculació: inici: 18/06/2019-finalització: 28/06/2019 

Punt d’informació: Ajuntament de Sant Josep. Departament d’Educació i Cultura. Tel.: 971 80 15 98 

Les places vacants previstes per al curs 2019-2020 són les següents: 

EI CALA DE BOU 

0-1 anys (nascuts 2019): (6+1) = 6 vacants + 1 plaça NESE 

1-2 anys (nascuts 2018): (4 +1) = 4 vacants + 1 plaça NESE 

2-3 anys (nascuts 2017): (3+1) = 3 vacants + 1 plaça NESE 

EI ES VEDRANELL 

0-1 anys (nascuts 2019): (6+1) i (6+1) = 12 vacants + 2 places NESE 

1-2 anys (nascuts 2018): (4 +1) i (4+1) = 8 vacants +2 places NESE 

2-3 anys (nascuts 2017): (5+1) i (6) =11 vacants + 1 plaça NESE   

Les sol·licituds per optar a una d’aquestes places podran presentar-se als registres d’entrada de l’Ajuntament de Sant 

Josep i a les dependències municipals de Cala de Bou i de Sant Jordi. 

El procediment objecte d’aquesta convocatòria es regirà pel que disposa la Resolució  del director general 

d’Innovació i Comunitat Educativa, de 25 de febrer de 2019, per la qual es despleguen determinats aspectes per al 

curs escolar 2019-2020, publicada al BOIB núm. 30, de 7 de març de 2019, i per l’Ordre del conseller d’Educació, 

Cultura i Universitats, de 3 de maig de 2012, que regula  la convocatòria del procés d’admissió i matriculació 

d’alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics als nivells de primer i segon cicle 

d’educació infantil, d’educació primària, educació secundària obligatòria, mòduls voluntaris de programes de 

qualificació professional inicial (PQPI) i batxillerat, publicada al BOIB, núm. 64, de 5 de maig de 2012. 

                                        DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT AL MARGE 
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