
  

 

 

             

 

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR EN FER LA PREINSCRIPCIÓ/MATRICULACIÓ 

Original i fotocòpia de: 

- Llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne/a està en situació d’acolliment, 

la resolució d’ acolliment del Dept. De Benestar social i Família. 

- DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a o guardador/a de fet) o targeta de residència on 

consta el NIE si es tracta de persones estrangeres. 

- TSI (targeta sanitària individual). 

 

 

Documentació acreditativa dels diferents criteris de baremació, només a presentar si s’al·leguen: 

a) Renda anual de la unitat familiar:  (10 punts) 

 ▪Quan el pare o la mare, el tutor o tutora, siguin beneficiaris de l’ajut de la renda mínima d’inserció, 

calculat en funció dels fills a càrrec de la persona perceptora.  

 ▪ Documentació acreditativa de ser beneficiari/ària de la prestació pels Serveis Socials del municipi. 

b) Proximitat del domicili habitual de l’alumne/a al centre o proximitat del lloc de treball del pare, 

mate, tutor/a, guardador o guardadora de fet :  

 ▪Quan el domicili habitual estigui a l’àrea d’influència del centre: (30 p) 

 ▪Adreça del lloc de treball del pare, mare o tutor/a, guardador/a de fet, i aquest és dins l’àrea 

d’influència del centre: (20 punts). 

 ▪Quan el domicili habitual és al mateix municipi del centre sol·licitat en primer lloc, però no en la seva 

àrea d’influència (10 punts). 

c) Existència de germans/es escolaritzats al centre educatiu o de pares o tutors legals que hi 

treballen : (40 punts) 

d) Discapacitat de l’alumne/a, pare, mare, tutor/a o germans : (10 punts) 

 ▪Quan l’alumne/a acrediti una discapacitat de grau igual o superior al 33%, o quan el pare, la mare, 

tutor/a, germà o germana de l’alumne/a acrediti una discapacitat igual o superior al 33%. 

e) Condició legal de la família nombrosa o monoparental : (15 punts) 
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