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PREINSCRIPCIÓ 2020-2021 

 

El període per realitzar la preinscripció és del 23 de març al 1 d’abril, ambdós inclosos. La 
documentació es pot presentar fins al 2 d'abril de 2020 

 
DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR PER FER LA PREINSCRIPCIÓ 

 
DOCUMENTACIÓ IDENTIFICATIVA  
 
El formulari de sol·licitud el facilita gratuïtament el centre o es pot baixar de la pàgina web del 
Departament d’Ensenyament. Cal presentar-lo al centre demanat com a primera opció. 

El formulari de sol·licitud s'ha de presentar, en tots els casos, acompanyat dels documents 
següents: 

 Codi identificador de l’alumne/a, el proporciona el centre escolar d’origen. 

 Original i fotocòpia del llibre de família (pàgines del matrimoni i del naixement del fill o 
filla) o altres documents relatius a la filiació. Si l'alumne o alumna està en situació 
d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 

 Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o 
guardador o guardadora 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 en cas que sigui major de 14 anys o 
tingui DNI tot i ésser menor de 14 anys. 

 

Per fer la matricula també cal: 
 

- Fotocòpia del carnet de vacunacions de l’alumne/a. 
- 2 fotografies tipus carnet de l’alumne fetes recentment.  
- Signar la Carta de Compromís 
- Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual) del nen o la nena, si se'n 

disposa. 

 
 

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DELS CRITERIS DE PRIORITAT ( en alguns casos) 
 
S’ha de presentar només per al criteri o els criteris de prioritat al·legats a la sol·licitud de 
preinscripció. 

 Si té germans que ja estan escolaritzats en el mateix centre o la mare, pare o tutor legal hi 
treballa: no cal presentar cap document. 

 Segons la proximitat del domicili habitual al centre educatiu: el DNI o la targeta de 
residència si és estranger o estrangera. Si l’adreça que hi consta no és la del domicili 
habitual o no se’n té documentació, cal presentar un certificat o volant municipal de 
convivència de l’alumne o alumna , on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant  

 Segons la proximitat del lloc de treball a l’escola: còpia del contracte laboral o certificat de 
l’empresa; en el cas d’autònoms, còpia del formulari de la declaració censal d’alta, 
modificació i baixa de l’Agència Tributària. Si la família percep la renda garantida de 



Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
Institut del Ter  
 

Carrer Eduard Rifà nº 24 
08560 Manlleu 
Tel.  93 851 2312  
a8072176@xtec.cat 

 

ciutadania: acreditació de ser-ne beneficiària. Si l’alumne o alumna, tutor o tutora, o germà 
o germana té una discapacitat igual o superior al 33 %: certificat o targeta acreditativa del 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies o d’organismes competents d’altres 
comunitats autònomes. 

 Renda Anual.  

Quan el pare o la mare siguin beneficiaris de l’ajut de la renda garantida de ciutadania, 
s’acredita mitjançant documentació acreditativa de ser beneficiari de la prestació 
econòmica de la renda garantida de ciutadania.  

 

 Discapacitat de l’alumne/a, pare o mare, o germans.  

És quan l’alumne/a, pare o mare, o germans acrediten una discapacitat de grau igual o 
superior al 33%. Aquesta condició s’acredita amb l’original i fotocòpia de la targeta 
acreditativa de la discapacitat o del certificat de discapacitat de la persona que al·lega 
aquesta condició emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.  

També els pensionistes de la Seguretat Social que tenen reconeguda una pensió 
d’incapacitat permanent de grau total, absoluta o de gran invalidesa, o els que tenen 
reconeguda una pensió de jubilació. En aquest cas cal presentar el document acreditatiu 
de ser beneficiari d’aquest tipus de pensió. 

 

 Família Nombrosa o monoparental  

 Original i fotocòpia del carnet vigent de família nombrosa o monoparental. En el cas que 
no se’n disposi s’ha d’aportar el certificat provisional que el mateix Departament expedeix 
quan el carnet està en tràmit. 

 

 Simultaneïtat d’ensenyaments professionals. Música i dansa i programes esportius d’alt 
rendiment. 

- Declaració que s’està matriculat o admès pendent de matriculació en un centre 
autoritzat per cursar ensenyaments professionals de música o dansa. 

- Certificat del Consell Català de l’Esport on acrediti que l’alumne segueix programes 
esportius d’alt rendiment. 

- Còpia del BOE on es publica la condició d’esportista d’alt nivell de l’alumne/a. 

 

 


