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Benvolgudes famílies, 

 

Posem en el seu coneixement que per al proper curs 2018-2019 s’han de matricular els nens/es nascuts/des 

l’any 2015, el període de preinscripció serà el comprès entre els dies 13 d'abril i 24 d’abril, ambdós inclosos. 

La jornada de portes obertes serà el dia 7 d'abril de 10 a 12 h. 

 

La documentació a presentar per a les sol·licituds d’admissió serà la següent: 

 

En tots els casos: 

- La sol·licitud de preinscripció, http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripció/admissió-curs , o bé en el centre. 

- Original i fotocòpia del llibre de família o el document relatiu a la filiació. 

- Original i fotocòpia del DNI o NIE del pare i mare, tutor/a o guardador/a de fet. 

- Original i fotocòpia del DNI o NIE de l’alumne/a, en cas de tenir-ho, encara que sigui menor de 14 anys. 

- Volant municipal de convivència (empadronament), on surtin tots els membres que conviuen al domicili 

familiar. 

- Original i fotocòpia de la targeta sanitària de l’alumne/a. 

- Original i fotocòpia del carnet de vacunacions o certificat equivalent. 

- 4 fotografies mida carnet per Infantil / 2 fotografies mida carnet per Primària. 

- En cas de pares separats / divorciats, fotocòpia de la sentència judicial sencera. 

 

Segons al·legacions del barem: 

- En cas de no coincidir el domicili del volant de convivència amb el domicili del DNI o NIE, s’ha de portar el 

resguard de la renovació del DNI o  NIE i per la matrícula el nou document amb l’adreça correcta. 

- Documentació acreditativa del lloc de treball, si aquest és el que s’al·lega (contracte de treball o el model 036 

en cas d’autònoms). 

- Documentació acreditativa de les circumstàncies econòmiques. (Beneficiari/ària de la prestació econòmica de 

la renda mínima d’inserció). 

- Original i fotocòpia del certificat de disminució expedit pel Departament de Benestar Social i Família, o bé, el 

que acrediti que tenen reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o 

inutilitat. 

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

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

legalitzada pel col·legi de metges de la demarcació corresponent, en què s'indiqui expressament que 

l'alumne/a té diagnosticada una malaltia crònica que afecta el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, 

inclosos els celíacs, i s'hi especifiqui de quina malaltia es tracta. 

 

L’original de la documentació es retornarà una vegada contrastada amb la còpia que es presenta. 

La matriculació es farà a la secretaria del Centre de 9 a 12 del matí. 

Ben atentament, 

 

 La Direcció 

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripció/admissió-curs

