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Documentació identificativa 

El formulari de sol·licitud s'ha de presentar, en tots els casos, acompanyat 

dels documents següents:  

o TSI de l’alumne (Tarja Sanitària) 

o Fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l'alumne o alumna està 

en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i 

Famílies. 

o Fotocòpia del DNI /NIE/passaport  pare, mare, tutor/a)  

o Fotocòpia del DNI/NIE de l'alumne (si el té) 

o Fotocòpia Carnet de vacunes 

o Certificat de convivència (on constin totes les persones empadronades al domicili). En cas que 

no coincideixi l’adreça del DNI amb l’adreça de la sol·licitud. 

 

Documents específics: 

 

- IDALU: Pels alumnes procedents d’un altre centre de Catalunya, número IDALU i nom del 

centre de procedència. Aquest número s’ha de demanar al centre on està escolaritzat 

actualment l’alumne. 

- Quan es vulgui acreditar el criteri del domicili del lloc de treball, còpia del contracte laboral 

o d'un certificat emès a aquest efecte per l'empresa.  

- Acreditació de ser beneficiari o beneficiària de la prestació econòmica de la renda 

garantida de ciutadania. 

- Original i còpia del certificat o de la targeta acreditativa de la discapacitat de la persona 

que n'al·lega la condició emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies o 

organismes competents d'altres comunitats autònomes. 

 

- Original i còpia del títol de família nombrosa o monoparental vigent. 

 

En sol·licituds de forma presencial, cal portar també l’original de tots els documents. 

En sol·licitud telemàtica, cal enviar els documents escanejats o fotografiats (amb bona resolució). 

 

Barem dels criteris de prioritat 

Criteris generals 

1. Germans escolaritzats al centre: 40 punts 

2. Proximitat del domicili habitual de l'alumne o alumna al centre o proximitat del lloc de 

treball del pare, la mare, el tutor o tutora. 

o Quan el domicili habitual es troba a l'àrea d'influència del centre: 30 punts. 
o Quan, a instància del sol·licitant es pren en consideració l'adreça del lloc de treball del pare, la 

mare, el tutor o tutora,, i aquest és dins l'àrea d'influència del centre: 20 punts. 

Encara que es doni més d'un supòsit, no es pot acumular més d'una puntuació pel criteri de 

proximitat. 

3. Renda anual de la unitat familiar en el cas que el pare, la mare, el tutor o tutora, siguin 

beneficiaris de l'ajut de la renda garantida de ciutadania: 10 punts 

 

4. Discapacitat (igual o superior al 33%) de l'alumne o alumna, el pare o mare, o el germà o 

germana: 10 punts 

 

Criteri complementari 
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L'alumne o alumna forma part d'una família nombrosa o monoparental: 15 punts 


