
Documentació 

Juntament amb la sol·licitud de preinscripció cal presentar la següent documentació al
centre que s'ha demanat en primer lloc.

Totes les persones que es preinscriuen han de presentar:

 Original  i  fotocòpia  del  DNI,  NIE  o  passaport.  Si  es  tracta  d'estrangers
comunitaris,  document  d'identitat  del  país  d'origen.

Si l'alumne és menor d'edat també s'ha de presentar:

 Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
Si està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies.

 Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a o
guardador/a  de  fet)  o,  si  la  persona sol·licitant  és  estrangera,  la  targeta  de
residència  on  consta  el  NIE,  o  el  passaport.  Si  es  tracta  d'estrangers
comunitaris, document d'identitat del país d'origen.

Document acreditatiu que cal presentar és un dels certificats següents:

 certificat de la qualificació mitjana dels estudis o del curs que permet l'accés a 
aquests ensenyaments o

 certificat de la qualificació de la prova d'accés.

 Els alumnes procedents d'estudis estrangers han de presentar la credencial 
d'homologació amb la qualificació; si no hi consta o bé no s'ha resolt encara 
l'homologació, poden demanar el càlcul de la qualificació mitjana al Departament 
d'Ensenyament; si no es demana o no es pot calcular dins el termini, es considera que és
un 5.

 Les persones que han superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 
anys l'any actual han de presentar una còpia impresa de la consulta dels resultats a 
través del web corresponent (en el moment de la matrícula cal presentar al centre el 
certificat de superació de la prova).

Documentació acreditativa de la condició d'esportista d'alt rendiment o alt nivell 

- Còpia del BOE on es publica aquesta condició (en tot cas ha de tenir una antiguitat 
inferior als 5 anys o als 7 anys en el cas de medallistes olímpics o paralímpics), 
- Certificat del Consell Català de l'Esport que ho acredita o 
- Altra documentació acreditativa que la normativa estableixi.

PERÍODE  DE  PRESENTACIÓ  DE  SOL·LICITUDS  DEL  11  AL  17  DE  MAIG  AMBDÓS
INCLOSOS.
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