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PREINSCRIPCIÓ 
 

Calendari: 
ESO  Dies 

del 29 de març al 9 d’abril  Dilluns, dimecres i divendres 

 
 

Horari:  
Matins: de 9:00 a 13:00 hores       Tardes: de 15:00 a 16:00 hores 

 

Documentació: 
 

1. Imprès de sol·licitud, que serà únic, es presentarà al centre demanat en primer lloc. 

2. Original i fotocòpia del llibre de família. Si l'alumne/a està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del 
Departament de Benestar Social i Família. 
 

3. Original i fotocòpia del DNI de l’alumne o alumna en cas que sigui major de 14 anys o tingui DNI tot i ésser 
menor de 14 anys.  
 

4. Original i fotocòpia del DNI del pare, mare o tutor/a o de la targeta de residència on consta el NIE si es tracta 
de persones estrangeres. 
 

5. Còpia del certificat d’identificació de l’alumne/a (l’heu de demanar al centre actual). 
 

6. Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual) de l’alumne/a. 
 

7. En el cas que s’al·legui ser beneficiari de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania, original i 
fotocòpia del document que ho acredita. 
 

8. Certificació municipal de convivència quan el domicili que s’al·lega no coincideixi amb el del DNI del 
sol·licitant. 
 

9. En cas d’al·legar proximitat del domicili laboral, còpia del contracte laboral o certificat de l’empresa. 
 

10. Original i fotocòpia de la targeta o del certificat de discapacitat expedit pel Departament de Benestar social i 
Família, si s’al·lega aquesta circumstància. 
 

11. Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent, si s’al·lega aquesta condició. 
 

12. Només els alumnes nous que sol·liciten plaça per nivells superiors a 1r d’ESO Document del centre actual 
on consti els estudis que s’estan cursant. 

  
  

MATRÍCULA 
 
Calendari: 

1r d’ESO  2n i 3r d’ESO 

del 20 al 26 de juny  Del 27 de juny al 5 de juliol 
   

 


