


DOCUMENTACIÓ  QUE  CAL  PRESENTAR EN FER LA 
PREINSCRIPCIÓ

● Sol·licitud de preinscripció que us facilitarem gratuïtament a qualsevol centre docent o 
al web http://www.gencat.cat/preinscripcio. Cal presentar una única sol·licitud per a 
cada tipus d’ensenyament, al centre demanat en primer lloc.

Documentació identificativa:

● Dues fotografies de carnet de l’alumne/a.
● Original i fotocòpia del llibre de família o documents relatius a la filiació.
● Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant, si és estrangera, targeta de 

residència on consta el NIE, passaport o altres documents d’identitat  del pare i la mare 
o del tutor/a.

● Original i fotocòpia del DNI de l’alumne o alumna, si en té.
● Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual). Si no se’n disposa el 

Departament d’Ensenyament consultarà el codi CIP de la targeta sanitària individual al 
CatSalut.

● Original i fotocòpia del carnet de vacunacions o certificat mèdic oficial justificatiu.
● Certificat amb el número identificatiu de l’alumnat-IDALU (només de P4 a 6è).

Documentació que cal aportar si es volen justificar els criteris 
de prioritat a efectes de barem:

● Germans escolaritzats al centre o pares o tutors legals que hi treballin, (ho comprova el 
centre)

● Proximitat del domicili habitual de l’alumne o alumna al centre o proximitat del lloc de 
treball del pare, la mare, tutor o tutora. Quan el domicili habitual que s’al·lega no 
coincideix amb el DNI, certificat o volant municipal de convivència de l’alumne o 
alumna, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant.

● Beneficiari de la renda mínima d’inserció. Documentació acreditativa de les 
circumstàncies econòmiques, si s’al·leguen a efectes de barem 

● Discapacitat de l’alumne o alumna, pare, mare o germans. Original i fotocòpia del 
certificat de disminució expedit pel Departament de Benestar i Família, si s’al·lega 
aquesta circumstància.

● Família nombrosa o monoparental. Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa 
vigent o monoparental, si s’al·lega aquesta condició.

Els originals de la documentació es retornaran un cop 
contrastats amb les còpies presentades
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PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ

Del 23 de març a l’1 d’abril:  Presentació de sol·licituds i documentació. 
La tramesa de sol·licituds per Internet es pot fer fins a les 24 h del dia 1 
d’abril.

HORARI: matí 9.00 a 13.00 h
  tarda de 15.00 a 16.30 h

LLOC: secretaria de l’escola (edifici de primària)

22 d’abril:  Publicació de llistes amb el barem provisional

Del 23 al 29 d’abril:  Reclamacions a les llistes del barem.

30 d’abril:  Resolució de reclamacions.

4 de maig:  Llistes amb el barem un cop resoltes les reclamacions. 

8 de maig: Llistes ordenades definitives.

8 de juny:  Publicació oferta definitiva.

9 de juny: Publicació de les llistes d’alumnat admès i llista       
d’espera, si s’escau.

Totes les llistes estaran exposades a la cartellera de l’edifici d’educació primària

Del 16 al 22 de juny:  Període de matriculació. 
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