
NOTA INFORMATIVA A LES FAMÍLIES

Benvolgudes famílies:

Conscients de la preocupació que representa per a vosaltres la tria i adjudicació del 
centre, us volem informar i orientar sobre què podríeu fer a partir d’ara.

Reclamacions: 
Contra els acords i les decisions sobre l'admissió d'alumnes en centres públics es pot 
interposar recurs d'alçada davant la direcció dels ST. Contra les decisions dels titulars 
dels centres privats concertats es pot presentar reclamació davant la direcció dels ST 
(termini 3 dies). Les persones interessades poden presentar reclamacions davant la CGA 
(termini 3 dies).

Peticions:
Si no trobeu cap error o irregularitat que justifiqui presentar una reclamació, però, en 
canvi, voldríeu presentar una nova petició a la CGA per sol·licitar una altra plaça en 
centres que encara disposin de vacants, cal que tingueu en compte les següents 
indicacions:

1. Ompliu i lliureu al centre educatiu demanat en primera opció  la vostra petició 
exposeu, si escau, el motius que voldríeu que es tinguessin en consideració.

2. La CGA només atendrà les peticions que es formalitzin per escrit amb el model 
que us facilitem als webs dels centres, o un de semblant que contingui la mateixa 
informació.

3. En el cas que els motius al·legats en la petició requereixin d’algun aclariment o 
aportació de documentació, ens posarem en contacte amb les famílies afectades per 
concertar una entrevista amb la presidenta de la CGA.

4. Quan es disposi de la informació de les vacants disponibles, la CGA estudiarà les 
peticions, i assignarà les places lliures de la llista d’espera, ordenades per 
adscripció a centre, barem i número de desempat.

5. Es contactarà amb la família per informar-la del resultat,  tant si la petició  s’ha 
resolt positivament com si no.

6. El fet de presentar una petició a la CGA no limita el dret de les famílies a que els seus 
fills siguin admesos al centre sol·licitat en primera opció per efecte de les llistes 
d’espera, que seran efectives fins setembre.

7. Us recordem que la no formalització de la matrícula en el centre assignat, pot 
comportar la invalidació dels drets de prioritat i la pèrdua de la plaça assignada 
en el procés de preinscripció.
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