
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 
Escola Vicente Ferrer 
Sant Boi de Llobregat 
 

Dia i hora per a formalitzar la preinscripció:  ___________________________ 
 
 
 
 

   

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR EN FER LA PREINSCRIPCIÓ 
 
 

 Model de sol·licitud (es pot demanar a l'escola o baixar del web del Departament 

d'Educació o del de l'Escola). 

 Original i fotocòpia del llibre de família (pàgina dels pares i de l’alumne/a). 

 Original i fotocòpia del DNI o NIE del pare i de la mare (o tutors legals). 

 Original i fotocòpia del DNI o NIE de l'alumne/a, si en té. 

 L’escola demana a l’ajuntament el certificat de convivència (quan l’adreça de la 

sol·licitud no correspongui amb l’adreça del DNI ). 

 Si a efectes de puntuació s’opta pel domicili laboral cal presentar còpia del 

contracte laboral o un certificat emès per l’empresa. 

 Si és el cas, altra documentació que calgui presentar per tal d’obtenir la puntuació 

corresponent (carnet de família nombrosa o monoparental, justificant cobrament 

PIRMI, certificat de discapacitat igual o superior al 33% -alumne/a, pare, mare, 

germans/es-). 
 

 

BAREM  A APLICAR 

 

Criteris generals 

Existència de germans escolaritzats al centre o de pares o tutors legals 
que hi treballen 

40 p. 
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 Quan el domicili habitual es troba a l'àrea d'influència del centre. 30 p. 

Quan l'adreça del lloc de treball d'un d'ells és dins l'àrea 
d'influència del centre. 

20 p. 

Quan el domicili habitual és al mateix municipi que el centre 
sol·licitat en primer lloc, però no en la seva àrea d'influència. 

10 p. 

Quan el pare o mare o tutor/a són beneficiaris de l'ajut de la renda 
garantida de ciutadania. 

10 p. 

Discapacitat de l'alumne/a, pare o mare, tutor/a o germans igual o 
superior al 33%. 

10 p. 

 
 

Criteri complementaris (per desempatar) 

Família nombrosa o família monoparental. 15 p. 

 
 
 


