PREINSCRIPCIÓ 2019-2020
Documentació que cal presentar en fer la preinscripció.
Juntament amb la sol·licitud i en el termini que per cada ensenyament
s’estableix, cal presentar la documentació que identifica la persona
sol·licitant i la documentació que acredita el compliment dels criteris
al·legats.
En tots els casos es demana original i còpia. L’original es retornarà quan
s’hagin validat les còpies.
La no acreditació documental de les circumstàncies al·legades a la
sol·licitud de preinscripció, dins el termini establert, implica que el
criteri afectat no es consideri a l’efecte de baremació.
La presentació de més d’una sol·licitud per accedir a ensenyaments
inclosos en un mateix procediment de preinscripció comporta la invalidació
dels drets de prioritat que puguin correspondre.
La falsedat o el frau en les dades aportades comporta la
invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre en
relació amb el criteri afectat.
1) Documentació identificativa que s’ha de presentar en tots els
casos.
Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius
a la filiació.
Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare/mare, tutor/a)
o de la targeta de residència on consta el NIE si es tracta de persones
estrangeres.
Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual).
2) Documentació acreditativa dels diferents criteris de baremació,
que només s’ha de presentar si s’al·leguen.
Renda anual de la unitat familiar:
Documentació acreditativa de ser beneficiari/ària
econòmica de la renda mínima d’inserció.

de

la

prestació

Proximitat del domicili de l’alumne o, si s’escau, proximitat del lloc de
treball de la persona sol·licitant:
Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant on consti el domicili
al·legat a la sol·licitud de preinscripció, o de la targeta de residència on
consta el NIE en el cas de persones estrangeres.
Certificat o volant municipal de convivència.
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Quan per aquest criteri es consideri el domicili del lloc de treball,
s’acreditarà mitjançant l’aportació d’una còpia del contracte laboral o
d’un certificat emès a aquest efecte per l’empresa.
Existència de germans escolaritzats al centre educatiu o de pares
o tutors legals que hi treballen:
S’entén que un alumne/a té germans escolaritzats al centre quan aquests
hi estan escolaritzats en el moment de presentar la sol·licitud de
preinscripció.
S’entén que un pare o tutor legal hi treballa quan en el moment de
presentar la sol·licitud de preinscripció exerceix en el centre una activitat
continuada amb una jornada mínima de 10h setmanals.
El centre comprovarà directament aquestes circumstàncies.
Discapacitat de l’alumne, pare, mare, tutor/a o germans:
Original i fotocòpia del certificat de discapacitat de la persona que
al·legui aquesta condició, emès pel Departament d’Acció Social i
Ciutadania. També s’admeten els certificats de discapacitat emesos per
l’ICAM (Institut Català d’Avaluacions Mèdiques) o pels organismes
competents d’altres comunitats autònomes. En tot cas cal acreditar una
discapacitat igual o superior al 33%.
En el cas del batxillerat:
Certificació acadèmica de la qualificació mitjana obtinguda a l’educació
secundària obligatòria o a altres estudis que permeten l’accés. Si
l’alumne/a encara cursa els estudis en el moment de presentar la
sol·licitud d’admissió, certificació de la nota mitjana dels cursos d’aquests
estudis ja avaluats definitivament. La qualificació mitjana s’expressarà
amb dos decimals.
Condició legal de família nombrosa o monoparental:
Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent.
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