PREINSCRIPCIÓ ESCOLAR 2021-2022: DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA
Documents de caràcter obligatori
-

Llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Resolució d’acolliment en cas d’alumnat en situació d’acolliment
en família o institució.

-

DNI de la persona sol·licitant (targeta de residència on consta el NIE o passaport, en cas de persones estrangeres)

-

DNI de l’alumne/a si és major de 14 anys, o en el cas que en tingui si és menor de 14 anys.

Documents acreditatius dels criteris al·legats a la preinscripció
Criteris generals
- Si hi ha germans matriculats al centre o el pare, mare, tutor legal hi treballa:
El mateix centre fa la comprovació. En el cas que s’al·legui que el germà/ana està escolaritzat en
un centre públic que té la consideració de centre únic amb el centre per al qual es demana la plaça,
cal presentar un certificat del centre on està escolaritzat el germà/ana.
- Per proximitat del domicili o del lloc de treball al centre sol·licitat en primer lloc (només una opció)
• Domicili a l'àrea de proximitat del centre:
DNI de la persona sol·licitant. Si no coincideix l’adreça amb l’al·legada a la sol·licitud, caldrà aportar un volant
d’empadronament.
• Lloc de treball a l'àrea de proximitat del centre:
Contracte laboral o certificat emès per l’empresa.
- Si el pare, mare o tutor legal reben l'ajut de la renda mínima d'inserció:
Documentació acreditativa de ser-ne beneficiaris.
- Per discapacitat igual o superior al 33% de l'alumne o d'un familiar de primer grau:
Targeta acreditativa de la discapacitat o certificat de discapacitat de la persona
que al·lega aquesta condició.

Criteris complementaris

- Ser família monoparental o nombrosa:
Carnet de família nombrosa o monoparental.

Criteris específics de prioritat
- ESO: té preferència l'alumnat que procedeix d'una escola adscrita: No s’acredita amb cap document, el centre farà la
comprovació.

Resta d'ensenyaments: consulteu annexes de la Resolució EDU/576/2020, de 28 de febrer

