
 

 
Posar DNI alumne si en té, o la numeració de la Targeta 
sanitària. Si té les dues, posar-les. 
 
 
 
 
Identificador alumne (RALC): Els alumnes que fan la 
preinscripció per P3 o els de primària que vénen de fora de 
Catalunya, no en tenen. No cal posar res en aquest cas. Els 
que vénen de primària d’un altre centre de Catalunya, 
demanar aquest identificador, si pot ser, al centre on estan 
matriculats actualment. 
 
MOLT IMPORTANT: Posar telèfon i adreça electrònica 
vigents i correctes 
 
 
Germans al mateix centre: només es marca quan es fa la 
preinscripció per dos o més germans que demanen el mateix 
curs (bessons o un dels dos repeteix el mateix curs que farà el 
germà) 

 



 

Codi de centre actual i nom de centre: demanar al centre on 

està actualment matriculat (llar d’infants o escola de 

primària). Si no teniu el codi de centre, ja el buscarem 

nosaltres però poseu bé el nom (i municipi del centre entre 

parèntesis).  

Curs: el que actualment fa 

Plaça sol·licitada: 

Ensenyament:  Infantil (Nivell P3, P4 o P5) o Primària 

(Nivell 1r, 2n, 3r, 4t, 5è o 6è) 

Per ordre de preferència posar els centres on es demana la 

plaça. Codi i nom de cada centre. Per exemple: 

1. 08064751 Mar i Cel   

2. 08060927 Vora del Mar  

 

Voleu plaça d’ofici? Aquesta casella només cal marcar-la quan és un/a alumne/a que ja está matriculat en un altre centre d’infantil/primària en aquest 

curs 2019-2020 i vol fer un canvi de centre (NO els que demanen plaça de P3). Si marqueu SI, en el cas de no obtenir plaça en el centre sol·licitat o en 

uns dels centres sol·licitats, no mantindreu la plaça en el centre on actualment està matriculat/da i us donaran plaça en qualsevol altre centre, encara 

que no sigui cap de la vostra llista. 



 

 

Si hi ha altres germans matriculats aquest curs 2019-
2020 en el centre, marqueu SI. Quan envieu la 
documentació per mail a l’escola, poseu el nom del 
germà i curs. 
 
Domicili: Marqueu la primera “L’habitual dins l’àrea 
d’influència” si esteu empadronats a Cubelles. Cal 
acreditar-lo si no apareix al DNI dels pares (o un d’ells). 
Full del padró o rebut domiciliat o contracte de lloguer… 
Si un dels pares treballa a Cubelles i no viuen al 
municipi, també cal acreditar-lo. 
 
Discapacitats, família nombrosa o monoparental, 
adjuntar el carnet amb la documentació que envieu a 
l’escola. 

 


