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INFORMACIÓ A LES FAMÍLIES 

 

Període de Preinscripció: del dimecres 13 al divendres 22 de maig del 2020 (ambdós inclosos) 

 

Període de Matriculació:  Del 13 al 17 de juliol (ambdós inclosos) 

La no formalització de la matrícula dins del termini comporta la pèrdua dels drets sobre la plaça adjudicada. 

 
DOCUMENTS que s’han de presentar amb la sol·licitud de preinscripció (que serà única). 

 

Si la preinscripció és presencial cal presentar original i fotocòpia de cada document. 

Si la preinscripció és telemàtica s’haurà d’enviar a l’adreça electrònica del centre, preferentment 

escanejada en format pdf, i si no és possible es pot enviar una fotografia. Si es té cap dubte es podrà 

demanar la documentació original. 

1. Llibre de família -o altres documents relatius a la filiació.  

2. DNI / NIE del nen/a preinscrit, en cas que en tingui. 

3. DNI / NIE del pare i mare o dels tutors legals.  

4. Carnet de vacunacions actualitzat o certificat mèdic oficial equivalent. 

5. Targeta sanitària de l’alumne/a, TIS. 

6. Fotografia format carnet. 

SI  CAL 

7. Quan es consideri domicili el lloc de treball, s’acreditarà mitjançant una còpia del contracte 

laboral o un certificat emès a aquest efecte per l’empresa. 

8. Quan el domicili familiar que s’al·lega NO coincideix amb el del DNI o NIE, s’acreditarà 

amb el certificat municipal de convivència de l’alumne/a, on ha de constar que conviu amb la 

persona sol·licitant. Caldrà presentar el DNI renovat amb l’adreça correcta dins el termini de 

matrícula. 

9. Carnet de família nombrosa o família monoparental, si s’al·lega una d’aquestes condicions. 

10. Documentació acreditativa de les circumstàncies econòmiques si s’al·leguen a efectes de 

barem. Es presentarà únicament en el cas que s’al·legui ser beneficiari de la prestació 

econòmica de la renda mínima de ciutadania. 

11. Targeta acreditativa de discapacitat igual o superior al 33% o el certificat de discapacitat 

expedit pel Departament de Treball, Afers Socials i Família o altres òrgans competents d’altres 

comunitats autònomes, de la persona que al·lega aquesta condició. 

12. Si es necessita transport escolar cal el certificat de convivència només en el cas de tenir 

l’empadronament de menys de 6 mesos. 

S’ha de presentar una sola sol·licitud en el centre que demaneu en primera opció. 
 
 

 


