
           

 

 

 

 

 

Període preinscripció: 

Inf/Prim/ESO : Del 29 de març al 9 d'abril de 2019 

    Llar d’Infants: Del 13 al 24 de maig de 2019 

Batxillerat: Del 14 al 21 de maig de 2019 

 

 
DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR  AL CENTRE: 

 

- La sol·licitud de preinscripció: el formulari i la documentació s’han de presentar al centre 

demanat en primer lloc. 

- Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació on 

apareguin el fill/a i els pares. 

- Original i fotocòpia del DNI, passaport o altres documents d’identitat del pare i de la mare 

o tutors 

- Original i fotocòpia del carnet de vacunacions o certificat equivalent 

- Original i fotocòpia del DNI, passaport o altres documents d’identitat de l’alumne. 

- En acabar el curs, fotocòpia de les notes de l’avaluació final del curs 2017/18 

- Llar d’Infants i Pàrvuls: 2 fotos mida carnet 

- Original i fotocòpia TIS (Tarja Sanitària) 

- Els alumnes de 1r de Batxillerat no repetidors, resguard del títol d’ESO i qualificacions 

finals 

 

 

- En cas d’al·legar alguna de les circumstàncies referides al barem: 

 
o Documentació acreditativa del lloc de treball 

o Certificació municipal de convivència i resguard de la renovació del DNI quan el 

domicili que s’al·lega no coincideix amb el del DNI 

o Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa/monoparental vigent 

o Documentació acreditativa de les circumstàncies econòmiques a efectes de barem 

(beneficiari de la prestació econòmica de renda mínima d’inserció) 

o Original i fotocòpia del certificat de disminució expedit pel Departament de Benestar i 

Família 

o Certificat mèdic oficial que acrediti que l’alumne/a pateix una malaltia crònica que 

afecti el seu sistema digestiu, endocrí, metabòlic i que exigeixi una dieta complexa 

que condiciona de manera determinat el seu estat de salut.  

 

La falsedat o el frau en les dades aportades comporta, d'acord amb la Resolució de preinscripció i matriculació del curs 2018-2019, la 

invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre. 
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