
PREINSCRIPCIÓ    
 
 

 
HORARI: de 08’30 a 13’30 hores, 29 de març i 1-3-5-8-9 d’abril 

de 15’00 a 16’30 hores, 29 març,  3 i 5 d’abril 

  
Documentació obligatòria 

• Original i fotocòpia del llibre de família.  

• Original i fotocòpia del DNI de l’alumne/a, en cas que el tingui. 

• Original i fotocòpia del DNI dels pares/tutors o targeta NIE, si es tracta de persones estrangeres. 

• Original i fotocòpia de la targeta sanitària individual (TSI) de l'alumne o l'alumna.  

 

Documentació acreditativa dels diferents criteris de baremació 
• Renda anual de la unitat familiar. 

• Existència de germanes o germans escolaritzats al centre educatiu o de pares o tutors legals que hi 

treballen. 

• Discapacitat de l'alumne/a, el pare, la mare, el tutor, la tutora o germanes o germans. 

• Condició legal de família nombrosa o monoparental. 

• Malaltia crònica de l'alumne o l'alumna que afecti el sistema digestiu, endocrí o metabòlic. 

 

 
LLISTES AMB LA PUNTUACIÓ PROVISIONAL:   26 d'abril 

SORTEIG PÚBLIC PER DETERMINAR L'ORDENACIÓ DE SOL·LICITUDS:   9 de maig 

PUBLICACIÓ LLISTES DE SOL·LICITUDS AMB LA PUNTUACIÓ DEFINITIVA:   14 de maig 

PUBLICACIÓ DE LLISTES D’ ADMESOS:   12 de juny 

 

 

 
MATRICULACIÓ 

 

HORARI: de 9 a 15 hores, 21 i 26 de juny 

 

DOCUMENTACIÓ: 
• Fotocòpia del carnet de vacunacions. Si no teniu el carnet de vacunacions, heu de presentar un 

certificat mèdic oficial amb les dosis de vacuna rebudes i les dates corresponents. Si el nen o la nena no 

han estat vacunats per contraindicació mèdica o per altres circumstàncies, cal presentar un certificat 

mèdic oficial justificatiu.          

• 3 fotografies mida carnet. 

• Document d’inscripció a l’AMPA (s’ha de recollir en el propi centre). 

• Autorització dret a la pròpia imatge (s’ha de recollir en el propi centre). 

• Autorització sortides locals (s’ha de recollir en el propi centre). 

• Carta compromís educatiu (s’ha de recollir en el propi centre). 

 

L'alumnat que per causes justificades no pot aportar la documentació, és matriculat condicionalment. La 

matrícula s'anul·la si, abans de l'inici del curs, no es presenta la documentació pendent. 
 


