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Lliurament de 
 

 sol·licitud de preinscripció 2016/17  
i documentació   

 
a Secretaria  

Secció d’Institut de Cervelló 
 

                    El lliurament del document de sol·icitud de preinscripció i els documents (originals 
i fotocòpia) que us caldrà presentar a Secretaria de la Secció d’Institut ha de fer-se en l’horari i 
calendari següent dels mesos de març i abril de 2016: 

 
DIES:            30 i 31 de març                   de 8:05h a 14:30h 
i 
DIES:            1, 4, 5, 6 i 7 d’abril   de 8:05h a 14:30h                                    
 

DIA:              Dimarts 5 d’abril, també     de 15:15h a 16:45h 

 
DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA GENERAL per PRESENTAR EN TOTS ELS CASSOS 

x 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 
Benestar Social i Família. 

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

x 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.  

x Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual) del nen o nena.  

ALTRA DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA de SITUACIONS ESPECÍFIQUES 

x Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent. 
x Original i fotocòpia del certificat de discapacitat de la persona que al· legui aquesta 

condició, emès pel Departament de Benestar Social i Família. 
x Informe mèdic on s’indiqui malaltia crònica que afecta sistema digestiu, endocrí o 

metabòlic de l’alumne/a. 
x Document acreditatiu de ser beneficiari de la prestació de la renda mínima d’inserció 

PIRMI, del pare, mare o tutor/a  legal o bé del/de la guardador/a de fet. 

 

INFORMACIÓ SOBRE LA PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA 
http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/ensenyaments_obligatoris/ 

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/ensenyaments_obligatoris/

