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València, 29 maig de 2008

Estimat/da director/a:

Accions a realitzar a ITACA PELS CENTRES:
- Baremar admissions si encara queden places vacants en el centre i el nombre de sol·licituds és major.
- Indicar per a cada una de les sol·licituds si està o no admesa en el centre. Assegurar-se que NO QUEDA
cap admissió SENSE AVALUAR.

Els informes que ajudaran AL CENTRE en esta segona fase són:
- "Alumnes al centre en 2a o 3a opció": informa dels alumnes que han sol·licitat el nostre centre en 2a o 3a
opció i no han sigut admesos en el centre anterior.
- "Per puntuació": admissions del centre (ara caldrà fixar-se en aquelles admissions d'orde 2) ordenades per
punts.
- "Sol·licituds del centre sense avaluar": informa de les sol·licituds que encara no s'han avaluat en el nostre
centre. En este moment no deurien aparéixer admissions d'orde 1; si apareix alguna cal posar-se en
contacte amb l'inspector per a tornar a la fase anterior i corregir l'admissió. Per favor, abans de finalitzar la
fase BC2 comproveu que no queda cap sol·licitud d'orde 2 sense avaluar.
- "Rebut de sol·licituds no admeses per a següent opció": informa de a quin centre van les admissions que
no hem acceptat en el nostre centre.

Sense altre particular, i donant-los les gràcies per la seua atenció, reben una cordial salutació.

===

Estimado/a director/a:

Acciones a realizar en ITACA POR LOS CENTROS:
- Baremar admisiones si todavía quedan plazas vacantes en el centro y el número de solicitudes es mayor.
- Indicar para cada una de las solicitudes si está o no admitida en el centro. Asegurarse de que NO QUEDA
ninguna admisión SIN EVALUAR.

Los informes que van a AYUDAR AL CENTRO en esta segunda fase son:
- "Alumnos al centro en 2ª o 3ª opción": informa de los alumnos que han solicitado nuestro centro en 2ª o 3ª
opción y no han sido admitidos en el centro anterior.
- "Por puntuación": admisiones del centro (ahora habrá que fijarse en aquellas admisiones de orden 2)
ordenadas por puntos.
- "Solicitudes del centro sin evaluar": informa de las solicitudes que todavía no se han evaluado en nuestro
centro. En este momento no deberían de aparecer admisiones de orden 1; si aparece alguna hay que
ponerse en contacto con el inspector para regresar a la fase anterior y corregir la admisión. Por favor, antes
de finalizar la fase BC2 comprobad que no queda ninguna solicitud de orden 2 sin evaluar.
- "Recibí de solicitudes no admitidas para siguiente opción": informa de a qué centro van las admisiones que
no hemos aceptado en nuestro centro.

Sin otro particular, y dándoles las gracias por su atención, reciban un cordial saludo.


