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DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR 

 

 

- Sol·licitud que facilitarà el centre. 

- Original i fotocòpies  de  les  pàgines  del  llibre de  família  on hi constin les  dades dels  

pares i del fill/-a  que es vol preinscriure. 

- Original i fotocòpia DNI o NIE del pare i la mare o tutors. 

- Original i fotocòpia carnet de vacunacions. Quan no disposin del carnet de vacunacions, 

hauran de presentar un certificat mèdic oficial on figurin les  dosis de vacuna rebudes amb 

les dates corresponents. 

- Original i fotocòpia de la targeta sanitària individual (TSI) de l’alumne/a. 
 

 

DOCUMENTACIÓ A EFECTES DE BAREM 

 

 

 

- Quan el domicili que s’al·lega no coincideixi amb el DNI, certificat o volant municipal de 

convivència de l’alumne/a, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant. En el 

moment de la matriculació s’haurà de portar el DNI ja renovat amb l’adreça correcta.  

- Quan per aquest criteri es consideri el domicili del lloc de treball, s’acreditarà mitjançant 

l’aportació d’una còpia del contracte laboral o d’un certificat emès a l’efecte per l’empresa. 

- Quan el germà/ana està escolaritzat en un centre adscrit, cal presentar un certificat del 

centre on està escolaritzat. 

- Original i fotocòpia del Carnet de família nombrosa o monoparental vigent. 

- Documentació acreditativa de les circumstàncies econòmiques, si s’al·leguen a efectes de 

barem. (Beneficiari/ària de la prestació econòmica de renda mínima d’inserció – PIRMI). 

- Original i fotocòpia del certificat de discapacitat (igual o superior a 33%) emès pel 

Departament de Benestar Social i Família. Els pensionistes de la Seguretat Social que 

tinguin reconeguda una pensió d’incapacitat permanent de grau total, absoluta o de gran 

invalidesa i els de les classes passives que tinguin reconeguda una pensió de jubilació o 

de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat. 

- Si s’al·lega malaltia crònica de l’alumne/a, informe emès per un metge o metgessa del 

sistema públic de salut o certificat mèdic oficial amb signatura legalitzada pel col·legi de 

metges de la demarcació corresponent, en què s’indiqui que l’alumne/a té diagnosticada 

una malaltia crònica que afecta el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosa la 

celiaquia, i s’hi especifiqui quina malaltia es tracta.  

- El pare, la mare, els tutors o els germans que han estudiat al centre, han de facilitar les 
seves dades per fer la comprovació.   
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