
Documentació identificativa
El formulari de sol·licitud s'ha de presentar, en tots els casos, acompanyat dels 

documents següents:

Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. 
Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o 
guardador/a de fet) o, si el sol·licitant és estranger, de la targeta de residència 
on consta el NIE o el passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, 
document d'identitat del país d'origen.
Original i fotocòpia del DNI de l'alumne o alumna major de 14 anys o si té DNI 
tot i ser menor de 14 anys.

DOCUMENTACIÓ

Documentació acreditativa dels criteris de prioritat

Germans escolaritzats al centre (en el moment de presentar la sol·licitud de 
preinscripció) o pares o tutors legals que hi treballen. (40 punts) (no cal 
acreditació)
Proximitat del domicili habitual de l'alumne o alumna al centre  (30 punts) 
o proximitat del lloc de treball (20 punts) del pare, la mare, el tutor o tutora o el 
guardador o guardadora de fet. (acreditació: DNI/NIE o  certificat o volant 
municipal de convivència de l'alumne o alumna, on ha de constar que 
conviu amb la persona sol·licitant)
Beneficiaris de l'ajut de la renda garantida de ciutadania. (10 punts) 
(acreditació: certificat del Departament de treball, afers socials i famílies)
Discapacitat (igual o superior al 33%) de l'alumne o alumna, el pare o mare, o 
el germà o germana. (10 punts) (acreditació: certificat o de la targeta 
acreditativa de la discapacitat de la persona o document acreditatiu de ser 
beneficiari d'una pensió d'incapacitat permanent de grau total o de gran 
invalidesa, o pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent)
Família nombrosa o monoparental. (15 punts) (acreditació:títol de família 
nombrosa o monoparental vigent)

S'ha de presentar l'original i fotocòpia de tota la documentació al·legada. la 
secretaria del centre no fa fotocòpies, en tot cas, s'han de demanar a la 

consergeria i tenen un cost de 0,1 euros per unitat


