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Documentació necessària per la preinscripció 
 

 
→ Original de l’imprès oficial (recollir a secretaria o imprimir des de la pàgina web: 

http://agora.xtec.cat/ceipmontserrat-castellbisbal/ 

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/) 

→ Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si 

l'alumne o alumna està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del 

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 

→ Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o 

guardador o guardadora de fet) o, si el sol·licitant és estranger, de la targeta de 

residència on consta el NIE o el passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, 

document d'identitat del país d'origen. 

→ Original i fotocòpia del DNI de l’alumne/a si en disposa 

→ Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual) de l’alumne/a si en disposa 

→ Documentació acreditativa dels diferents criteris de baremació  

 

 

Documentació necessària per la matricula 
 
 

→ Original i fotocòpia del carnet de vacunes 

→ Sentència de custòdia (en el cas de separació dels pares) 

→ 1 foto mida carnet (pot ser en format jpg i cal enviar-ho al correu electrònic 

a8015821@xtec.cat) 

→ Si sol·liciten plaça de P4 a 6è, fotocòpia de l’últim informe del centre escolar anterior 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     Generalitat de Catalunya 
     Departament d’Ensenyament 
     Escola Mare de Déu de Montserrat 

     Castellbisbal 
 
 
 

Avinguda Pau Casals, 20. Castellbisbal - 08755. Tel. 93 772 20 04. Fax. 93 775 99 35 

E-mail: a80158221@xtec.cat    Web: http://agora.xtec.cat/ceipmontserrat-castellbisbal 
 

 

Documentació acreditativa dels criteris de prioritat 

 

PROXIMITAT 

→ Quan el domicili habitual que s'al·lega no coincideix amb el del DNI, amb el de la targeta de residència 

on consta el NIE o es tracta de persones estrangeres sense NIE, certificat o volant municipal de 

convivència de l'alumne o alumna, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant. 

→ Quan per aquest criteri es considera el domicili del lloc de treball, còpia del contracte laboral o d'un 

certificat emès a aquest efecte per l'empresa. En el cas de treballadors en el règim d'autònoms, es té en 

compte el domicili acreditat a l'Agència Tributària i s'acredita amb una còpia del formulari de la declaració 

censal d'alta, modificació i baixa en el cens d'obligats tributaris (model 036). 

 

RENDA MÍNIMA D’INSERCIÓ 

→ Acreditació de ser beneficiari o beneficiària de la prestació econòmica de la renda mínima d'inserció. 

 

Discapacitat (igual o superior al 33%) de l'alumne o alumna, el pare o mare, o el germà o germana 

→ Original i fotocòpia del certificat o de la targeta acreditativa de la discapacitat de la persona que al·lega 

tal condició emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies o organismes competents d'altres 

comunitats autònomes.  

→ Si és el cas, el document acreditatiu de ser beneficiari d'una pensió d'inacapacitat permanent de grau 

total o de gran invalidesa i els de les classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o de 

retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat. 

 

FAMÍLIA NOMBROSA O MONOPARENTAL 

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

 

MALALTIA CRÓNICA  que afecta el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs.  

→ Informe emès per un metge del sistema públic de salut (o certificat mèdic oficial amb signatura 

legalitzada pel col·legi de metges de la demarcació corresponent) que indiqui expressament que l'alumne 

o alumna té diagnosticada una malaltia crònica que li afecta el sistema digestiu, endocrí o metabòlic, 

inclosos els celíacs, i especifiqui de quina malaltia es tracta. El centre ha de trametre el document a la 

comissió de garanties d'admissió per estudiar possibles casos de frau o falsedat. Original i fotocòpia del 

carnet de família nombrosa o monoparental vigent. 

 
 


