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L’Escola Jaume I de La Sénia informa que el període  de 
preinscripció per al proper curs 2018-2019 és del 1 3 al 20 d’abril.  
 
Han de fer la preinscripció els alumnes nascuts al 2015.   
 
Per facilitar el procés de preinscripció i posterio 
r matriculació del vostre fill/a, cal que porteu a l’escola la següent documentació: 
 
1. Original i fotocòpia del DNI de l’alumne/a o de la targeta de residència on consta 

el NIE en cas de l’alumnat estranger. 
2. Original i fotocòpia del DNI, targeta de residència o NIE i passaport del pare i de 

la mare o dels tutors legals. 
3. Original i fotocòpia del llibre de família En cas de matrimonis separats, cal portar 

l’original i fotocòpia de la sentència de judicial. 
4. Original i fotocòpia de la TSI (tarjeta sanitària individual). 
5. Fotocòpia del carnet de vacunacions. 
6. En de família nombrosa o família monoparental, original i fotocòpia del carnet 

vigent. 
7. En el cas de discapacitat de l’alumne/a, fotocòpia del certificat o dictàmen emès 

pel Dept. d’Acció Social i Ciutadania o l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques. 
8. En cas de malaltia crònica de l’alumne/a, informe emès pel metge o metgessa. 
9. Full d’inscripció degudament emplenat i signat. 
10. Full d’autorització de la imatge, degudament emplenat i signat (full adjunt a 

l’imprès de preinscripció). 
11. Full d’autorització per a sortides fora del centre, degudament emplenat i signat 

pel pare/mare/ tutors legals. (Full adjunt a l’imprès de preinscripció). 
12. Full de carta de compromís  per part del centre i de la famíla (Full adjunt a 

l’imprès de preinscripció). 
13. Informe pediàtric. 

 
 
L’HORARI DE MATRICULACIÓ SERÀ DE 9H A 10H I DE 11H A 
13:30H DEL DIA 13 AL 20 D’ABRIL. 
 
Es poden recollir els fulls de preinscripció a l’es cola o bé 
descarregar-los d’Internet. Junt amb els fulls de p reinscripció els 
proporcionarem la resta d’autoritzacions i informes . 
 
 
 
 


