
 
Del 29 de març a 9 d’abril 
 
 
Documentació que cal presentar per formalitzar la preinscripció: 
 

1) Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport del pare i de la mare. 

  Important: Si l’adreça que consta en el DNI de qui signa la 
preinscripció, no coincideix amb la de l’alumne/a, cal presentar el 
certificat o volant de convivència de l’alumne/a, on consti que 
conviu amb la persona sol·licitant, i el resguard de renovació del 
DNI o comunicació, amb registre d’entrada, del canvi de domicili a 
la delegació del Govern en el cas de persones estrangeres. En el 
moment de formalitzar la matrícula cal presentar el DNI renovat 
amb la nova adreça.  

 Si l’alumne/a és major de 14 anys cal presentar DNI. 

 Si l’alumne/a és d’un país comunitari, documentació del país 
d’origen.  

2) Documentació acreditativa del lloc de treball, si aquest és el que 
s’al·lega a efectes de proximitat: fotocòpia del contracte o certificat de 
l’empresa. En cas de treballadors autònoms, es té en compte el domicili  
acreditat a l’Agència Tributària i s’ha de presentar una còpia del formulari 
de la declaració censal d’alta, modificació i baixa en el cens d’obligats 
tributaris ( model 036 o 037) 

3) Original i fotocòpia del llibre de família (només de la pàgina d’inscripció 
de l’alumne/a). En cas d’alumnes estrangers: el llibre de família del país 
d’origen o certificat de naixement. 

4) Original i fotocòpia del carnet de vacunacions o certificat 
equivalent. 

5) Original i fotocòpia de la Targeta individual Sanitària (TSI).  
6) Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa vigent, si 

s’al·lega aquesta condició. 
7) Documentació acreditativa de la prestació econòmica de renda 

mínima d’inserció, si s’al·lega aquesta condició. 
8) Original i fotocòpia del certificat de discapacitat (igual o superior a un 

33%) expedit pel Departament de Benestar Socials i Família.( pare, 
mare o germà 

9) Número IDALU (sol·licitar centre de procedència, excepte P3) 
 

NOTA: 
- La sol·licitud de prescripció ha de ser única. 

- La presentació de sol·licituds a més d’un centre comportarà la 

invalidació dels drets de prioritat.   
 

CAL PRESENTAR ORIGINALS I FOTOCÒPIES  

 

HORARI SECRETARIA : De dilluns a divendres- 11,30h a 14h / 15h a 17h 


