Al·legació a l’assignació de plaça escolar
La presentació d’una al·legació a la plaça escolar assignada és el tràmit que cal fer quan una família té una assignació a un centre escolar per
part de la comissió de garanties d’admissió amb el que la família no està d’acord. S’ha de tenir en compte que si la comissió ha fet aquesta
assignació, és perquè és el centre escolar on s’han trobat vacants, i no ha sigut possible trobar plaça escolar als centres que demanaven.

QUI EL POT DEMANAR
El pare, mare, tutor/a legal o guardador/a de fet

QUAN ES POT FER
En qualsevol moment des de que es coneix l’assignació de plaça escolar

COM ES POT TRAMITAR
PRESENCIALMENT:
REQUERIMENTS
Ha de demanar cita prèvia aquí o be trucant al teléfon gratuït de informació d'atenció ciutadana 010 o 900100277 (Fora de L'Hospitalet i
per mòbils)
Tenir plaça assignada per la comissió de garanties d’admissió i no s’està d’acord.
L’imprès s’ha de presentar a l’Oficina Municipal d’Escolarització.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA
Imprès d’al·legació degudament complimentat i signat (recordeu indicar telèfons de contacte, curs i centre assignat)

Oficina Municipal d'Escolarització
C. Girona n° 10, bx pis. CP: 08901 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
Horari: Per a qualsevol tràmit relacionat amb aquesta oficina heu de demanar cita prèvia : Cita prèvia amb l'Oficina Municipal
d'Escolarització Si no trobeu el que esteu buscant a la Seu electrònica i voleu fer una consulta, podeu seguir el següent enllaç
'Contacta amb l'Oficina Municipal d'Escolarització' De dilluns a divendres, de 8,30 a 14 h.
Setmana Santa, Nadal i estiu: Consulteu horaris

QUÈ PASSA DESPRÉS
Una vegada s’ha rebut la sol·licitud, l’Oficina Municipal d’Escolarització la fa arribar a la Comissió de Garanties d’Admissió que estudiarà l’al·legació
per si és possible canviar el centre assignat.

PREU
El preu del servei és gratuït

NORMATIVA APLICABLE
Conveni de col·laboració entre el Departament d’Esnsenyament i l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat per a la creació i manteniment de
l’Oficina Municipal d’Escolarització signat en data 25 de juliol de 2007.

SI TENIU CAP DUBTE PODEU TRUCAR A:
Oficina Municipal d'Escolarització
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Informació: 934029678
Horari: Per a qualsevol tràmit relacionat amb aquesta oficina heu de demanar cita prèvia : Cita prèvia amb l'Oficina Municipal d'Escolarització
Si no trobeu el que esteu buscant a la Seu electrònica i voleu fer una consulta, podeu seguir el següent enllaç 'Contacta amb l'Oficina
Municipal d'Escolarització' De dilluns a divendres, de 8,30 a 14 h.
Setmana Santa, Nadal i estiu: Consulteu horaris

ÒRGAN DE RESOLUCIÓ
Tinent d'alcalde o Regidor/a de l'àrea

TRÀMITS RELACIONATS
Escolarització d’alumnat nouvingut a L’Hospitalet als ensenyaments de segon cicle d’educació infantil, educació primària i educació secundària
obligatòria
Escolarització per canvi de centre escolar per trasllat de residència a altra zona de la ciutat o per motius excepcionals
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