PREINSCRIPCIÓ

2018/2019

HORARI DE PRESENTACIÓ I ATENCIÓ ADMINISTRATIVA:
17 i 19 d’abril, de 8.00h a 14.00h i de 15.30h a 18.00h

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR
(CAL PORTAR ORIGINAL I CÒPIA DE TOT)
•

SOL·LICITUD
DE
PREINSCRIPCIÓ,
preferiblement
tramitada
www.gencat.cat/preinscripció, o en format paper (original i còpia)

•

Original i fotocòpia del DNI/NIE de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a o guardador/a de fet). Si es
tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del seu país d’origen.

•

Certificat de convivència del padró municipal.

•

Original i fotocòpia del DNI de l’alumne o alumna, en cas que sigui major de 14 anys (obligatori) o si disposa
de DNI, tot i ésser menor de 14 anys. De manera extraordinària, les dades d’identificació o de filiació dels
alumnes estrangers es poden acreditar amb el document d’identitat, el llibre de família del país d'origen o la
documentació alternativa que es pugui aportar.

•

Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual).

•

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

•

Certificat de l’identificador de l’alumne/a (id.RALC) – El dóna el centre de primària.

electrònicament

a

l’adreça:

CAL INFORMAR OBLIGATÒRIAMENT UNA ADREÇA DE CORREU ELECTRÒNIC – IMPORTANT!
CAL INFORMAR SI L’ALUMNE/A FARÀ ESTUDIS SIMULTANIS DE MÚSICA O PRÀCTICA INTENSIVA D’ESPORT!
Documentació acreditativa dels diferents criteris de barem, que només s’ha de presentar si s’al·lega:

o
o
o
o
o

Documentació acreditativa dels beneficiaris de la prestació econòmica de renda mínima.
Quan es consideri el domicili del lloc de treball del sol·licitant, certificació de l’empresa.
Discapacitat d’algun membre de la família s’ha de presentar la certificació corresponent.
Família nombrosa o monoparental. Cal tenir el carnet vigent.
Malaltia crònica del sistema digestiu, endocrí o metabòlic del l’alumne: certificació corresponent.

