
                                                           
 

 

PREINSCRIPCIÓ ESO CURS 2020 – 2021 
 

PUNTUACIÓ  

 

❑ Per l’existència de germans escolaritzats al centre educatiu, o al centre adscrit de pares o 

tutors legals que hi treballin: Si els pares o tutors exerceixen una activitat continuada amb 

una jornada mínima de 10 hores setmanals, presentant el nomenament, contracte laboral o 

administratiu .............................................................................................................................40 punts 

❑ Per proximitat del domicili de l’alumne o del lloc de treball del sol·licitant: Original i 

fotocòpia del DNI o NIE. Si el domicili no coincideix, certificat de convivència. Si el criteri 

és pel lloc de treball, còpia del contracte laboral o certificat de l’empresa (NO 

ACUMULABLES)....................................................................................................... Domicili 30 punts  

..............................................................................................................................................Treball 20 punts 

❑ Per Renda anual de la unitat familiar: Documentació acreditativa de ser beneficiari de l’ajut 

de la renda garantida de ciutadania......................................................................................10 punts 

❑ Discapacitat de l’alumne/a, pare, mare, tutor/a o germans: Original i fotocòpia del 

certificat de discapacitat del Departament d’Acció Social, l’ICAM o altres organismes 

competents. Cal acreditar discapacitat igual o superior al 

33%.............................................................................................................................................. 10 punts 

❑ Condició legal de família nombrosa o monoparental: Original i fotocòpia del carnet de família 

nombrosa o monoparental vigent............................................................................................15 punts 

 

 

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA 
 

❑ Full de preinscripció degudament complimentat i signat 

❑ Fotocòpia del llibre de família, on hi constin els pares i l’alumne/a 

❑ Fotocòpia DNI dels pares o tutors legals 

❑ Fotocòpia del DNI de l’alumne si té 14 anys o més, i en cas de menys de 14 anys, si disposa 

de DNI 

❑ Full d’empadronament, en el cas que no coincideixi el domicili del DNI del/de la tutor/a amb 

el domicili actual 

❑ Fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental, si és el cas 

❑ En el cas d’al·legar la renda anual de la unitat familiar, documentació  que acrediti la 

prestació econòmica de la renda mínima d’inserció (PIRMI). 

❑ En el cas d’al·legació de discapacitat (igual o superior al 33%) de l’alumne, pare, mare o 

germans, original i fotocòpia del certificat de discapacitat emès pel Departament d’Acció i 

Ciutadania, per l’ICAM, o per organismes competents d’altres Comunitats Autònomes 


