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Preinscripció 2021/2022 

 

Documentació que cal aportar: 

La documentació que calgui presentar s’ha d’adjuntar, escanejada o fotografiada per les dues cares, 

en la sol·licitud de preinscripció. Es interessant tenir aquests documents disponibles al dispositiu per 

al qual s’està fent la sol·licitud. 

 

En general: 

1. El DNI, el NIE, el passaport o el document d'identitat d'un país membre de la Unió Europea 

de la persona sol·licitant (progenitors o tutor/a o guardador/a de fet). 

2.  Si l'alumne té document d'identitat, el passaport o el document d'identitat d'un país 

membre de la Unió Europea. 

3.  El llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d'acolliment en 

família o institució, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i 

Famílies. 

Si es fa la sol·licitud electrònica només s´ha d’adjuntar la documentació del punt 3. La documentació 

dels punts 1 i 2 es comproven automàticament, en cas de no poder-se validar, s’enviarà un correu 

electrònic demanant aquesta documentació que s’haurà d’adjuntar accedint a la sol·licitud ja feta. 

Si es fa la sol·licitud en suport informàtic s’ha d’adjuntar tot abans d’enviar la sol·licitud. 

 

Segons al·legacions: 

a) Existència de germans escolaritzats al centre o pare, mare o tutor/a legal que hi treballa. 

Indicar nom i cognoms i el centre ho comprova. Si el germà/ana està escolaritzat a l’Institut 

la Talaia, s’ha d’adjuntar un certificat d’escolaritat.   

b) Proximitat del domicili habitual de l'alumne/a al centre o, si escau, proximitat del lloc de 

treball del pare o mare, tutor/a o guardador/a de fet. 

Les dades de residència s'obtenen electrònicament del padró municipal. En el resguard de la 

sol·licitud s'informa si no s'han pogut obtenir les dades del padró, i en aquest cas el domicili 
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s'ha d'acreditar adjuntant el volant municipal de convivència de l'alumne/a, on ha de constar 

que conviu amb la persona sol·licitant. 

El domicili del lloc de treball s'acredita adjuntant el contracte laboral o un certificat emès a 

aquest efecte per l'empresa. En el cas de treballadors en règim d'autònoms, es té en compte 

el domicili acreditat a l'Agència Tributària i s'ha d'acreditar amb el formulari de la declaració 

censal d'alta, modificació i baixa en el cens d'obligats tributaris (model 036 o 037). Si s’al·lega 

aquest criteri s’ha d’adjuntar la documentació acreditativa.  

c) Renda anual de la unitat familiar: Quan el pare o mare o tutor/a són beneficiaris de l'ajut de 

la renda garantida de ciutadania. 

S’ha d’adjuntar la documentació acreditativa de ser beneficiari/ària de la prestació 

econòmica de la renda garantida de ciutadania. 

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

Es consulten electrònicament les dades del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 

En el resguard de la sol·licitud s'informa si no s'han pogut obtenir. En aquest cas i quan 

l'organisme emissor és d'una altra comunitat autònoma, cal adjuntar la targeta acreditativa 

vigent de la discapacitat. 

e) Pel fet de formar part d'una família nombrosa o família monoparental. 

Es consulten electrònicament les dades del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 

En el resguard de la sol·licitud s'informa si no s'han pogut obtenir. En aquest cas i quan 

l'organisme emissor és d'una altra comunitat autònoma, cal adjuntar el títol vigent. 

 

En aquest enllaç podreu obtenir més informació de com fer la sol·licitud i de la documentació que cal 

adjuntar: https://youtu.be/7Jz8gYBFCFM 

 

 


