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Benvolguda família, 

 

A continuació us detallem la documentació que cal enviar al correu del centre: 

ceipelsitjar@xtec.cat escanejada o fotografiada per formalitzar al preinscripció. En el 

cas de preinscripció presencial cal dur la còpia del següents documents: 

 

1. El resguard de la sol·licitud que se us generarà una vegada enviades 

telemàticament les dades. 

2. El llibre de família (el full on hi consti els pares i el full on hi consti l’alumne) o 

altres documents relatius a la filiació. Si l'alumne o alumna està en situació 

d'acolliment, la resolució d'acolliment en família o institució, del Departament de 

Treball, Afers Socials i Famílies. 

3. El DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o 

guardadora de fet) o, si el sol·licitant és estranger, de la targeta de residència 

on consta el NIE o el passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, 

document d'identitat del país d'origen. 

4. El DNI de l'alumne o alumna si tot i ser menor de 14 anys en té.  

De forma extraordinària, les dades d'identificació o de filiació dels alumnes 

estrangers també es poden acreditar amb el document d'identitat, el llibre de 

família del país d'origen o la documentació alternativa que la persona pugui 

aportar. El director o directora o la persona titular del centre la valorarà i 

deixarà constància per escrit de la decisió adoptada. 

5. Targeta sanitària de l’alumne/a 

6. Llibre de vacunes de l’alumne/a 

7. Carnet vigent de família nombrosa, si és el cas. 

8. Quan l’alumne/a acredita una discapacitat de grau igual o superior al 33%: 

targeta acreditativa de la discapacitat o del certificat de discapacitat que 

al·legui aquesta condició, emès pel Departament de Treball, -afers Socials i 

Famílies o pels organismes competents d’altres comunitats autònomes.  

 

Salutacions cordials, 

 

Sònia Garcia Galitó 

Directora Escola El Sitjar  


