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 SOL·LICITUD 
La sol·licitud (única) s'ha de presentar al centre sol·licitat en primer lloc o a l’oficina municipal 
d’escolarització. També es pot formalitzar i enviar telemàticament a través del formulari de la 
pàgina web: www.gencat.cat/preinscripcio . Aquest genera un resguard que cal imprimir, signar 
i juntament amb la documentació acreditativa presentar-lo al centre demanat en primer lloc (si 
no es disposa de signatura digital). Més informació, també a www.edubcn.cat (Consorci 
d'Educació de Barcelona). 

 

 DOCUMENTACIÓ 
Cal presentar juntament amb la sol·licitud de preinscripció: 

- Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. 
- Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor legal) o 

el NIE (persones estrangeres). 
- Original i fotocòpia de la TIS (targeta sanitària individual). 

En el cas que s'hagin de justificar els criteris generals,  caldrà també presentar la corresponent 
documentació. 
 

CRITERIS GENERALS BAREM 
 

PUNTS DOCUMENTS QUE CAL PRESENTAR 

 GERMANS EN EL CENTRE o 
PARES/TUTORS LEGALS QUE HI 
TREBALLIN 

 

40  

 RENDA ANUAL DE LA UNITAT 
FAMILIAR 

 

10 Documentació acreditativa de ser 
beneficiari de la prestació econòmica de 
la renda mínima d'inserció. 
 

 PROXIMITAT DEL DOMICILI (dins 
àrea d'influència) 

30 DNI/NIE 
Certificat o Volant municipal de 
convivència de l’alumne, on consta que 
conviu amb la persona sol·licitant. 
 

 PROXIMITAT DEL DOMICILI DEL 
LLOC DE TREBALL (dins l'àrea 
d'influència) 

 

20 Còpia del contracte o certificat empresa. 

 DOMICILI AL MATEIX DISTRICTE  15 Certificat o Volant municipal de 
convivència de l’alumne, on consta que 
conviu amb la persona sol·licitant. 
 

 DOMICILI AL MATEIX MUNICIPI 10 Certificat o Volant municipal de 
convivència de l’alumne, on consta que 
conviu amb la persona sol·licitant. 
 

 DISCAPACITAT IGUAL O 
SUPERIOR AL 33%  DE 
L'ALUMNE/A O D’UN FAMILIAR DE 
PRIMER GRAU. 

 

10 Original i fotocòpia del certificat de 
discapacitat emès pel Departament 
Benestar Social i Família o per l'ICAM. 
 

CRITERIS COMPLEMENTARIS BAREM 
 

PUNTS DOCUMENTS QUE CAL PRESENTAR 

 FAMÍLIA NOMBROSA o 
MONOPARENTAL 

15 Original i fotocòpia del carnet de família 
nombrosa o monoparental vigent. 

 MALALTIA CRÒNICA  DE 
L'ALUMNE/A que afecta el seu 
sistema digestiu, endocrí o 
metabòlic, inclosos els celíacs. 

10 Certificat mèdic oficial amb signatura 
legalitzada pel col·legi de metges, on 
consti específicament la malaltia. 

 HAVER TINGUT EL PARE o MARE 
o TUTORS o GERMANS 
ESCOLARITZATS AL CENTRE 

5  
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