
   
 
 

Preinscripció ESO CURS 2019-2020 
 del 29 de març al 9 d’abril 

 

Documentació que cal presentar a la preinscripció: 
 

 

1.- Sol.licitud de preinscripció (OMPLERTA EN LLETRA MAJÚSCULA) 
NO US OBLIDEU DE FACILITAR UN Nº DE TELÈFON MÒBIL 
I ADREÇA DE CORREU ELECTRÒNIC. 
2.- Fotocòpia del DNI ó NIE dels pares 
3.- Fotocòpia del DNI de l’alumne/a 
4.-Fotocòpia de la Targeta sanitària de l’alumne/a 
5.-Fotocòpia del Carnet de família nombrosa/monoparental de l’alumne/a. 

 

 TOTS AQUESTS DOCUMENTS HAN D’ESTAR FOTOCOPIATS A 
UN MATEIX FOLI   
        
     6.-Certificat del nº identificador de l’alumne/a del registre d’alumnes RALC (Aquest 
document ha de ser lliurat per l’Escola/Institut d’on venen) 
     7.- Fotocòpia del llibre de família  
 

CODI ESCOLA SANT JORDI:08022045 
CODI ESCOLA PAU CASALS: 08022011 

  CODI INSTITUT MONTMELÓ: 08052980 
 
 

- EL DIA QUE ES PRESENTA LA PREINSCRIPCIÓ, S’HAN DE PORTAR TOTS ELS 
DOCUMENTS ORIGINALS PER COMPULSAR AMB LES FOTOCÒPIES (dni,targeta 
sanitària,llibre de famìlia,etc.) 

 

- LES DADES QUE S’HAN DE FACILITAR A LA PREINSCRIPCIÓ SON LES QUE 

CONSTEN AL DNI/LLIBRE FAMILIA.(No valen els noms en diminitiu i la 
localitat de naixement és la que consta al dni i llibre 
de família) 

 
 

Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
Institut Montmeló 
Av. Mil.lenari , 19 
08160 – MONTMELÓ 
Tel. 935799723 



Documentació que cal presentar només per als criteris al·legats a 
la sol·licitud: 

 
 
Renda anual de la unitat familiar: 

 Documentació que acrediti la prestació econòmica de la renda mínima d’inserció 
 
 
 
Proximitat del domicili de l’alumne/a o proximitat del lloc de treball de la persona 
sol·licitant: 

 Quan el domicili habitual al·legat no coincideix amb el del DNI de la persona 
sol·licitant o amb el NIE, s’ha de presentar el certificat de convivència de l’alumne/a, 
on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant 

 Quan per aquest criteri es consideri el domicili del lloc de treball s’ha de presentar 
còpia del contracte laboral o d’un certificat emès a aquest efecte per l’empresa 

 
 
Existència de germans/es escolaritzats al centre educatiu o de pares/tutors que hi 
treballin: 

 No cal presentar cap document, perquè el centre comprova directament aquestes 
circumstàncies  

 
Discapacitat de l’alumne/a, pare, mare o tutor/a o germans/es: 

 Original i fotocòpia del certificat de discapacitat emès pel Departament d’Acció 
Social i Ciutadania, pel l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques (ICAM) o pels 
organismes competents d’altres comunitats autònomes. En tot cas, cal acreditar una 
discapacitat igual o superior al 33% 

 
 
Condició legal de família nombrosa o monoparental: 

 Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental  vigent. 
 
 
Malaltia crònica de l’alumne/a que afecti el sistema digestiu, endocrí o metabòlic: 

 Informe emès per un metge/essa del sistema públic de salut o certificat mèdic 
oficial, en que s’indiqui expressament que l’alumne/a té diagnosticada una malaltia 
crònica (inclosa la celiaquia) que afecta el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, i 
s’hi especifiqui de quina malaltia es tracta. 

 
 

Horari secretaria: De dilluns a divendres de 9:30 a 14:00h. 
Dilluns i dimarts de 15:30 a 16:30h. 


