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DOCUMENTACIÓ PREINSCRIPCIÓ ESO 2020 - 2021  
 
Presentació de sol·licituds presencials : 19 – 22 maig de 9 a 13 hores 
 
De manera excepcional, quan els sol·licitants no puguin fer la presentació telemática poden demanar de               
fer-la presencialment. De dues maneres podeu demanar aquesta cita prèvia: 

● Telefònicament podeu demanar dia i hora al 93 777 98 37 de 9 a 13h (a partir del dimarts 19 de                     
maig). 

● Clicant a l’enllaç (En breu l’afegirem). On s’haurà de demanar cita prèvia al centre demanat en                
primera opció. El link per fer la cita prèvia encara no està actiu.  

Recordeu: 
● S’haurà de portar l’imprès emplenat i la documentació fotocopiada.  
● La presentación de sol·licituds presencial será del 19 al 22 de maig. 
● Ha de venir el menor nombre possible de persones a fer gestions (preferible, 1 sola persona) 
● Recordem que han de portar la documentació per a poder-la escanejar o fotocopiar i, si pot ser, la                  

sol·licitud emplenada des de casa. En el cas que s’hagi d’emplenar al centre cal portar el seu                 
propi bolígraf. 

● Recordem la recomanació de portar mascareta i guants. 
● No han d’acudir al centre les persones de grups d'especial vulnerabilitat o en període de               

confinament, o que presentin símptomes; en aquest cas, poden autoritzar per escrit a una altra               
persona a portar la sol·licitud i la documentació. 

 
Totes les sol·licituds presentades després d’aquestes dates i abans de la finalització del període 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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