
 

 

Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
Escola Paco Candel 
 Carrer de l’Aprestadora, 125 
08902 L’Hospitalet de Llobregat 
 

Benvolgudes famílies,  

El Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya ha publicat la Resolució que, 

juntament amb el Decret 75/2007 ─modificat pel Decret 10/2012─, regula el procés de preinscripció i 

matriculació per al curs 2016-17 en els nivells obligatoris. Caldrà fer la preinscripció  

    del 30 de març al 7 d’abril  

1.- Documentació necessària: 

 · Les dues còpies de l'imprès de sol·licitud de preinscripció oficial, que podran recollir a l’escola o 

baixar-la de la web del Departament d’Ensenyament quan comenci la preinscripció, ben 

complimentades i signades. IMPORTANT: excepte per a P3, hi hauran de posar el núm. 

“identificador de l’alumne”, que han de demanar al centre actual. 

 · Original i fotocòpia de la pàgina del Llibre de Família on figura el nen o la nena. 

 · Original i fotocòpia del DNI (o de la targeta de residència) del pare, mare o tutor. Per tal que es 

pugui tenir en compte per a la baremació si l’adreça del DNI no coincideix amb la de la sol·licitud, 

caldrà presentar un certificat municipal de convivència de l’alumne/a (en el qual ha de figurar també 

la persona sol·licitant) i el resguard de la renovació del DNI de la mateixa persona ─i s’haurà de 

presentar el DNI renovat quan es formalitzi la matrícula─. Si la proximitat al centre s’al·lega per lloc 

de feina, caldrà portar una còpia del contracte o un certificat emès a l’efecte per l’empresa. 

 · Original i fotocòpia del DNI de l’alumne/a si en té. 

 · Original i fotocòpia de la targeta sanitària individual (TSI) de l’alumne/a, si la té. 

 · El justificant corresponent (original i fotocòpia del carnet, certificat,...), en aquests casos: 

  · Família nombrosa o monoparental (carnet vigent) 

  · Percepció de l'ajut de renda mínima d'inserció (document acreditatiu) 

  · Disminució igual o superior al 33 % de l’alumne/a, pare, mare o germans (certificat del 

Departament d’Acció Social i Ciutadania, o equivalent) 

  · Malaltia crònica de l’alumne/a que condicioni el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, 

només si viu dins l’àrea d’influència del centre (certificat mèdic oficial que ho acrediti textualment). 

 · Fotocòpia d’algun document que acrediti que el pare/mare/germà/germana són 

exalumnes.  

 


