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Alumnes en llista d’espera
Tal com diu l’Ordre d’Escolarització els centres docents han de gestionar la llista d’espera. Si es produeix qualque vacant ha de ser oferta al sol•licitant que pertoca entre els alumnes que no obtingueren plaça en el procés d’admissió per rigorós ordre de puntuació.
Recordau que en la llista d’espera únicament hi participen els sol•licitants de primera opció.

Per consultar el llistat dels alumnes que han quedat en llista d’espera al vostre centre, heu de tenir configurat l’any acadèmic que pertoca al procés d'escolarització del qual en voleu consultar la llista d'espera (pensau que normalment és el curs següent) i anar a la pestanya ESCOLARITZACIO/LLISTES/LLISTE
D’ESPERA, seleccionar el procés que interessa i estudi, i després pitjar el botó cerca.
Apareixerà una pantalla semblant a aquesta:

Els alumnes estan codificats amb colors: en VERD apareixen els que ja han estat cridats i han acceptat la plaça, en VERMELL apareixen els alumnes que encara estan en llista d'espera (sense plaça i amb llista d'espera activada), i en GRIS els que han renunciat a la plaça (sense plaça i amb la llista d'espera
desactivada).
Fixau-vos que surten tots els tipus de sol•licituds si tenim activat el botó “veure tots (també els ja tractats)”. En cas de tenir desactivada aquesta opció només sortiran els sol•licitants actius a la llista d’espera. En tenir una vacant, heu de cridar el primer alumne que surti en color vermell. Un pic que ha acceptat la
plaça, haureu de pitjar el botó “sol·licita adjudicació a l'oficina” per generar automàticament un e-mail que s’enviarà a l’oficina d’escolarització corresponent.
Sol.licitar adjudicació d’un candidat
En el cas de tenir un candidat per ocupar la vacant, heu de comunicar-ho a vostra oficina d’escolarització perquè se generi la prematrícula i així pogueu matricular l’alumne. En el llistat per pantalla o pdf (es genera fent clic al botó “imprimeix”), veureu com l’alumne que obté la plaça, té marcat amb un “SI” la
casella RESERVAT.
Renúncia a la llista d’espera
Per llevar un alumne de la llista d’espera, és a dir, qualque alumne que renuncia a la plaça vacant que se li ofereix, pitjau sobre el botó “Renuncia”. Aquí heu d'escriure el motiu de la renúncia (no localitzat dins el termini establert, la mare/el pare ha renunciat expressament...) d'aquesta manera en quedarà una
constància del motiu i aquest alumne us desapareixerà de la llista d’espera. Si erròniament heu pitjat aquest botó i voleu que la sol·licitud torni a estar habilitada per llista d’espera, avisau a l’oficina d’escolarització.
Imprimir la llista d’espera
A baix de tot de la pantalla trobareu el botó “Imprimeix”, si el pitjau es desplegarà un llistat pdf amb la relació dels alumnes en llista d’espera:
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