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 CALENDARI PREINSCRIPCIÓ ESO CURS 2018-2019 
 DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR EN EL PERÍODE DE PREINSCRIPCIÓ 

 Formulari de la sol·licitud de preinscripció. 
 Llibre de família o Certificat de naixement (original i fotocòpia). 

 DNI/NIE/Passaport pare, mare, tutor legal (original i fotocòpia). 

 DNI/NIE/Passaport de l’alumne  (original i fotocòpia). 

 Targeta Sanitària Individual (TIS) (original i fotocòpia). 

 Fotocòpia targeta família nombrosa o monoparental. 

 Documentació acreditativa del domicili familiar, si no és el que consta en el DNI, o 
del domicili del lloc de treball, si és aquest el que s’al·lega. 

 Documentació acreditativa de les circumstàncies de necessitats educatives 
específiques, si s’al·leguen a efectes de barem. (discapacitats, situacions 
socioeconòmiques). 

 Documentació acreditativa de les circumstàncies econòmiques, si s’al·leguen a 
efectes de barem. (Beneficiari de la prestació econòmica de renda mínima d’inserció). 
 
DOCUMENTACIÓ I PAGAMENTS PER A LA MATRÍCULA: 

 Carnet de vacunacions o certificat equivalent (original i fotocòpia). 

 1 foto mida carnet (poseu el nom i cognoms darrera la foto). 

 Material i llicències digitals 70€ 

 AMPA 10€ 
 
ALTRES DESPESES 
 

 Menjador . Cost dia esporàdic 7€ . Cost mensual 70€ aprox. 
 Ordinador portàtil (Alumnes 1r ESO) Cost aproximat 300€ 

(Rebran la informació en una reunió amb el proveidor) 
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CALENDARIO PREINSCRIPCIÓN ESO CURS 2018-2019 
 DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR EN EL PERÍODO DE PREINSCRIPCIÓN 

 Formulario de la sol·licitud de preinscripción. 
 Libro de família o Certificado de nacimiento (original y fotocópia). 

 DNI/NIE/Passaporte padre, madre, tutor legal (original y fotocópia). 

 DNI/NIE/Passaporte del alumno/a  (original y  fotocópia). 

 Targeta Sanitaria Individual (TIS) (original y fotocópia). 

 Fotocopia targeta família numerosa o monoparental. 

 Documentación acreditativa del domicilio familiar, si no es el que consta en el DNI, 
o del domicilio del lugar de trabajo , si es este el que se alega. 

 Documentación acreditativa de les circumstancias de necesidades educativas 
específicas, si se alegan a efectos de baremo. (discapacidades, situaciones 
socioeconómicas). 

 Documentación acreditativa de les circumstancias económicas, si se alegan a 
efectos de baremo. (Beneficiario de la prestación económica de renta mínima de 
inserción). 
 
DOCUMENTACIÓN Y PAGOS PARA LA  MATRÍCULA: 

 Carnet de vacunaciones o certificado equivalente (original y fotocópia). 

 1 foto de carnet (poner el nombre y el apellido detrás de  la foto). 

 Material y licencias digitales 70€ 

 AMPA 10€ 
 
COSTES ADICIONALES 
 

 Comedor.  Coste por día esporádico 7€ . Coste mensual 70€ aprox. 
 Ordenador portátil (Alumnos 1r ESO) Coste aproximado 300€  

(Recibiran la información en una reunión con el proveedor) 
 

 
 
 
 
 


