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DOCUMENTACIÓ QUE CAL  PRESENTAR AL FER LA SOL·LICITUD DE  PREINSCRIPCIÓ 

 
 
DOCUMENTACIÓ IDENTIFICATIVA  
 
.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.  Us 
proporcionaran un full amb el número d’identificació personal.  

 Llibre de família o altres documents relatius a la (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. 

 DNI del pare, la mare o el tutor o la tutora de l'alumne. 

Si el sol·licitant és estranger, necessitarà la targeta de residència on consta el NIE o el 
passaport, i si és estranger d'un país membre de la Unió Europea li caldrà adjuntar el 
document d'identitat del país d'origen. 

 
 

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. 

 Per justificar la proximitat del domicili habitual a l'escola. En enviar la sol·licitud es 
programa la consulta automatitzada del padró. Aquesta consulta serveix per confirmar 
l'adreça del domicili familiar. Si no es poden obtenir les dades del padró cal acreditar la 
residència adjuntant un certificat o volant de convivència de l'alumne, on ha de constar 
l'adreça del domicili i acreditar que viu com a mínim amb el pare o la mare que presenta la 
sol·licitud.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. 

 Per acreditar la proximitat del lloc de treball del pare, la mare o el tutor o la tutora 
legal a l'escola. En el cas de les persones assalariades, és suficient si s'aporta el 
contracte laboral o un certificat emès per l'empresa. En el cas de ser treballadora o 
treballador autònom, s'haurà de presentar el model de l'Agència tributària 036 o 037, on es 
deixa constància del domicili en què es porta a terme l'activitat. 

 Per justificar la renda garantida de ciutadania. Aportació de documents com la 
certificació o la resolució emesa pel Departament de Treball, Afers Socials i Família. 

 Per acreditar que un membre de la unitat familiar té una discapacitat. Aquest supòsit 
inclou la discapacitat igual o superior al 33 % de l'alumne, del pare o la mare o d'algun 
germà o germana, i es valida mitjançant consultes interadministratives. Si no es pot validar 
o si es tracta d'una discapacitat reconeguda per altres comunitats autònomes, cal 
presentar el certificat o la targeta acreditativa de discapacitat que emet el Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies o els organismes competents en altres comunitats 
autònomes. També es pot adjuntar el document que acrediti ser beneficiari o beneficiària 
d'una pensió d'incapacitat permanent de grau total o de gran invalidesa, o bé, quan sigui 
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oportú, el corresponent certificat de les classes passives que tenen reconeguda una pensió 
de jubilació o retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat. 

 Per acreditar que l'alumne forma part d'una família nombrosa o monoparental. 
Aquesta informació es validarà mitjançant consultes interadministratives quan es faci la 
sol·licitud de preinscripció. Només quan no sigui possible validar-ho perquè es tracta de 
títols emesos per altres comunitats autònomes caldrà presentar el carnet de família 
nombrosa o el de família monoparental. 

 


