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Documentació per a la preinscripció 
• Instància de sol·licitud oficial. Es recull i es presenta en el centre triat en 

primer lloc. 

• Original i còpia del llibre de família. 

• Original i còpia del DNI dels pares  o dels tutors legals. 

• Original i còpia del DNI de l’alumne/a.  

• Original i còpia de la TSI (targeta sanitària individual) 

• Original i còpia carnet de vacunacions, correctament omplert i/o, en el seu 

defecte, Certificat mèdic oficial fent constar les dosis de vacunes rebudes i 

les dates corresponents. 

• Original i còpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent, si 

s’al·lega aquesta condició. 

• Documentació acreditativa de rendes familiars, si al·leguen ser beneficiaris 

de la renda mínima d’inserció. 

• Original i còpia del certificat d’empadronament, quan l’adreça del DNI no 

coincideixi amb la del full de sol·licitud. 

• Còpia del contracte laboral o certificat de l’empresa, si al·leguen proximitat al 

lloc de treball. 

• Certificat de discapacitat emès pel Departament d’Acció Social i Ciutadania 

igual o superior al 33%, si al·lega aquesta condició. 

• Certificació acadèmica de la qualificació mitjana obtinguda a l’educació 

secundària obligatòria, o bé original i fotocòpia de la pàgina 27 del llibre 

d’escolaritat d’ensenyament bàsic. Si l’alumne encara cursa els estudis, 

certificació de la nota mitjana dels cursos ja avaluats. 

Publicació de l’oferta de places   10 de maig 

Presentació de sol·licituds als centres  del 13 al 24 de maig  

Publicació de les llistes amb el barem  4 de juny 

Sorteig       5 de juny 

Presentació de reclamacions    del  5 al 7 de juny 

Noves llistes amb reclamacions acceptades 12 juny 

Publicació llistes definitives d’admesos  28 de juny 

Període de matriculació     1 de juliol al 9 de juliol 
 


