PROCÉS DE MATRICULACIÓ
La matriculació a l’Escola Internacional del Camp (EIC) és possible al llarg de tot el curs,
malgrat que els períodes més habituals d’entrar a l’Escola són:
•
•

Inici de curs: setembre (al tornar de les vacances d’estiu).
Segon trimestre: gener (al tornar de les vacances de Nadal).

Visiti l’Escola, informi’s de les seves singularitats!
Durant tot el curs, l’EIC ofereix la possibilitat, a les famílies interessades, de fer visites guiades i
assistir a xerrades informatives sobre el model educatiu, el funcionament de l’Escola i les seves
singularitats. Igualment, en el segon i tercer trimestre, fa jornades especials de Portes Obertes.
Més detalladament, el calendari per al curs 18/19 és:
Sessions informatives:
•
•
•
•
•
•
•

Dimarts 12 de febrer
Dimarts 26 de febrer
Dimarts 12 de març
Dimarts 26 de març
Dimarts 02 d’abril*
Dimarts 07 de maig
Dimarts 21 de maig

Totes les sessions informatives comencen a les 17h.
*(a excepció d’aquesta sessió que serà a les 09:30h.)

Aquestes sessions son bàsicament orientades als pares/mares, tot i que l’assistència dels futurs
alumnes també és possible. Hi ha una part de presentació del model educatiu, el
funcionament general de l’Escola i una visita guiada per tota l’Escola.
Jornades de Portes obertes:
Dissabte 09 de març Portes Obertes Pre-School
Dissabte 23 de març Portes Obertes Primària i Secundària
Dissabte 04 de maig Portes Obertes Tots els nivells
Aquestes jornades estan obertes a tota la família, en el sentit més ampli, a fi de gaudir i
conèixer l’Escola, que se’ls presenta a través dels seus protagonistes: professorat i alumnat. Hi
ha una part de transmissió de continguts, amb presentacions generals de l’equip directiu i dels
responsables de l’edat dels seus fills/filles, i una visita guiada per tota l’Escola. Són
perfectament complementàries a les sessions informatives.
L’Escola recomana l’assistència a ambdues trobades sempre que sigui possible. En ambdós
casos, recomanem notificar el seu interès prèviament a info@escolainternacional.org o al
977325620 per confirmar la sessió, adaptar, si fos el cas, a possibles idiomes o temes específics
que puguin ser de l’interès de la família visitant.

Sol·licitud per a admissió:
El procés bàsic de matriculació (a excepció de les famílies de fora del territori) és:
1.
2.
3.
4.
5.

Visita en una sessió informativa o una jornada de portes obertes.
Entrevista amb l’Escola (té un document propi que entrega l’Escola).
Sol·licitud de plaça (té un document propi que entrega l’Escola).
Carta d’acceptació del model educatiu (té un document propi que entrega l’Escola).
Documentació bàsica per valorar la candidatura:
o Fotocòpia de la identificació del pare
o Fotocòpia de la identificació de la mare
o Fotocòpia de la identificació del tutor/a legal, si és el cas
o Fotocòpia de la identificació de l’alumne
o Fotocòpia de la inscripció de naixement / Llibre de família
o Fotocòpia del carnet de vacunes
o Fotocòpia del carnet de la Seguretat Social
o Fotocòpia del carnet de la mútua privada (si en té)
o Reconeixement de família nombrosa (si en té)
6. Documentació que cal entregar un cop tingui la plaça, per completar el procés:
o Certificat mèdic de salut de l’alumne.
o 6 fotografies mida carnet (només per als alumnes de Bressol, Infantil i
Primària)
o Ordre de domiciliació bancària firmada i segellada per l’entitat bancària
o Acceptació dels processos administratius propis de l’Escola
o Els alumnes que sol·liciten plaça per a:
Primària: cal entregar, segons el curs en què es matriculi: Informe de final de
cicle de 2n i 4t
Informe final d’etapa 6è
Informes d’avaluació 3er i 5è
ESO: cal entregar, segons el curs en què es matriculi:
Informe i expedient acadèmic de Primària i els cursos d’ESO que
corresponguin.
BAT: cal entregar, segons el curs en què es matriculi:
Informe i expedient acadèmic de la ESO.
Informe i expedient acadèmic del curs fet de BAT/IB, si fos el cas.
Tota família o tutor legal ha de ser conscient que el procés de matriculació només
culmina amb la confirmació per part de l’Escola i sempre amb el previ compliment de
tots els punts i documentació abans comentats.

