
 
 
 
 
 

PREINSCRIPCIÓ   ESO   CURS 2017-2018 
 
 
DIES:   del 23 de març al 4 d’abril ambdós inclosos.  
 
HORARI:  Matí: de 9 h a 14 h 
    
LLOC:  Oficines de l’Institut 
 
DOCUMENTACIÓ QUE CAL PORTAR:  

- Sol·licitud que us facilitarà el centre docent. Cal presentar una única sol·licitud. 
- Fotocòpia del DNI de l’alumne/a  o del NIE en alumnes estrangers. 
- Fotocòpia del DNI del sol·licitant (del pare i mare, o tutor/a o guardador/a de 

fet) o de la targeta de residència on consta el NIE si es tracta de persones 
estrangeres. 

- 2 Fotocòpies de la TIS (targeta sanitària individual) de l’alumne/a. 
- Fotocòpia del carnet de vacunacions o certificat equivalent. 
- Número identificador de l’alumne del RALC que us donarà l’escola. 
- Fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en 

situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Benestar 
Social i Família. 

 
Documentació acreditativa dels diferents criteris de baremació, en el cas que es 
pugui al·legar alguna de les condicions següents, a efectes de baremació, cal presentar 
la documentació que ho acrediti. 
 

- Renda  anual de la unitat familiar. Si és beneficiari/a de la prestació econòmica 
de renda mínima d’inserció. 

- Proximitat del domicili de l’alumne/a o, si s’escau, proximitat del lloc de treball 
de la persona sol·licitant. Quan el domicili habitual que s’al·lega no coincideix 
amb el del DNI, s’acredita amb el certificat o volant municipal de convivència 
de l’alumne/a, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant.  

- Discapacitat de l’alumne/a, pare, mare, tutors legals o germans. Cal acreditar 
una discapacitat igual o superior al 33%. 

- Condició legal de família nombrosa o monoparental. 
- Malaltia crònica de l’alumne/a que afecti el sistema digestiu, endocrí o 

metabòlic, inclosos els celíacs. 
 

Per qualsevol dubte o aclariment podeu trucar a l’institut   93 829 02 40. 
 
Puig-reig, març de 2017. 
 
 


