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DOCUMENTACIÓ PREINSCRIPCIÓ ESO 2020 - 2021
Presentació de sol·licituds telemàtiques: 13 – 22 maig
Degut a la situación actual, aquest curs per fer la preinscripció es promou l’ús de la sol·licitud en suport
informàtic. Quan la sol·licitud es presenta telemàticament l’aplicatiu genera un resguard, que s’ha d’enviar al
centre demanat en primer lloc, juntament amb la documentació necessària (escanejada o fotografiada), per
correu electrònic. La sol·licitud es considera formalitzada quan el centre rep aquest correu.
El periode per presentar el resguard i la documentació finalitza el 23 de maig. De manera excepcional, quan
els sol·licitants no puguin fer la presentació telemática s’haurà de demanar cita prèvia al centre demanat en
primera opció.
S’haurà de portar l’imprès emplenat i la documentació fotocopiada. La presentación de sol·licituds presencial
será del 19 al 22 de maig.Totes les sol·licituds presentades després d’aquestes dates i abans de la
finalització del periode de reclamacions, es consideraran fora de termini.
Documentació necessària per la preinscripció:
● Imprès de sol·licitud emplenat
● Original i Fotocòpia del llibre de família.
● Original i Fotocòpia del DNI del pare i de la mare o dels tutors legals.
● Original i Fotocòpia del DNI de l’alumne.
● Original i fotocòpia de la TSI (Targeta Sanitària Individual)
● Original i fotocòpia del carnet de vacunacions actualitzat
A efectes de barem:
● Quan d’adreça que figuri al DNI no coincideixi amb la de la sol·licitud, cal presentar un certificat de
convivència (no d’empadronament) on consti que l’alumne/a conviu amb la persona sol·licitant (pare,
mare o tutor/a legal). Caldrà portar el DNI renovat en el moment de la matrícula.
● Si no es té el domicili a Collbató o El Bruc però es treballa en aquests municipis, cal portar un
justificant de l’empresa que ho acrediti. En el cas d’autònoms, còpia del model 036 o 037.
● Únicament en el cas que al·legui ser beneficiari de la prestació econòmica de la renda garantida de
ciutadania, original i fotocòpia del document que acredita que el pare, mare o tutor és beneficiari de
la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania.
● En cas de discapacitat igual o superior al 33% en l’alumne/a, pare, mare o germans, cal portar
original i fotocòpia de la targeta o del certificat de discapacitat emès pel Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies.
● Si és el cas, original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent.
Per contactar amb la secretaria del centre podeu escriure a secretaria@inscollbato.cat de dilluns a
divendres i us donarem resposta.
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