
                                                                           

      
             PREINSCRIPCIÓ 18/19 

                         
 

Del 13 al 24 d’abril del 2018  
 

Dilluns 16 d’abril de 10h a 12.30h 

Dimarts 17 i 24 d’abril de 15h a 16.30h  

Dimecres 18 d’abril de 12.30h a 13.30h i 15.15h a 16.30h 

Dijous 19 d’abril de 9h a 13.30h 

Divendres 13 i 20 d’abril de 9h a 11h i de 15 a 16h 

*Per evitar pèrdues de temps innecessàries a l’hora de portar la documentació, 

podeu demanar hora per telèfon (93.892.23.96) o a la secretaria de l’escola. 
 

 

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PORTAR PER A FER LA PREINSCRIPCIÓ : 

 Sol·licitud de preinscripció 

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

filiació (document d'identitat, passaport o llibre familiar del país d'origen):
   . pàgina on està inscrit el nen o la nena  
            . pàgina on apareix el número del llibre  

 Original i fotocòpia del DNI o targeta de residència dels pares o tutors i 

de l’alumne/a, si en té, o bé d’altres documents d’identitat. 

 Original i fotocòpia del carnet de vacunes o certificat equivalent. 
 

DOCUMENTACIÓ ANNEXA QUE CAL PORTAR EN EL CAS D'AL·LEGAR 

SITUACIONS QUE ES TENEN EN COMPTE PER A LA BAREMACIÓ:  

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

domicili que s'al·lega no coincideix amb el DNI. 

 Documentació acreditativa del lloc de treball (còpia del contracte laboral o d’un 

certificat emès a l’efecte per l’empresa), si al·lega aquesta condició. 

 Certificat d'hisenda si al·lega la condició de beneficiari de la prestació de 

renda mínima d'inserció (PIRMI). 

 Original i fotocòpia del certificat de discapacitat (igual o superior al 33%) si 

al·lega aquesta condició. 

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

al·lega aquesta condició. 

 Certificat mèdic si al·lega malaltia crònica del sistema digestiu, endocrí o 

metabòlic, inclosos els celíacs. 
 

       MATRICULACIÓ:  del 21 al 27 de juny, s’informarà dels horaris 

a la cartellera i a la pàgina web. 


