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DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR EN TOTS ELS CASOS: 
 

 
Original i fotocòpia del DNI  de l’alumne/a . 

 
Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, 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 si l’alumne es 
menor d’edat. 

Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Quan alumne és 
menor d’edat. Si l’alumne/a està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del 
Departament de Benestar Social i Família. 

 
Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual) del nen o nena.  

 
1 fotografia mida carnet amb el nom al darrere.  

 
Original i fotocòpia certificat qualificació mitjana d’educació secundària obligatòria. 

 
 
DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR NOMÉS PER AL CRITERI O ELS CRITERIS AL·LEGATS A 
LA SOL·LICITUD DE PREINSCRIPCIÓ : 
 

Certificat de convivència quan el domicili que s’al·lega no coincideix amb la del DNI. 
 

Certificat de l’empresa on treballen els pares o còpia del contracte laboral (si es vol tenir en 
consideració en comptes del domicili familiar). 

 
Documentació acreditativa de ser beneficiari/ària de la prestació econòmica de la renda mínima 
d’inserció. (PIRMI). 

 
Original i fotocòpia del certificat de discapacitat (de grau igual o superior al 33%) de la persona 
que al·legui aquesta condició, emès pel Departament de Benestar Social i Família. 

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

 
Malaltia crònica que afecta sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos celíacs. Informe emès 
per un metge o metgessa, en què s’indiqui expressament que l’alumne o alumna 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. 

Si el pare, la mare, els tutors o els germans han estat escolaritzats, en ensenyaments 
declarats actualment gratuïts i universals, al centre per al qual es presenta sol·licitud, haurà de 
facilitar al centre les seves dades perquè aquest pugui comprovar-ho. 

 


