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Del 23 de març al 4 d’abril

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR:
Documentació identificativa (s’ha de presentar en tots els casos)
-

La sol.licitud de preinscripció, que us facilitaran gratuïtament en qualsevol centre
docent.

-

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 o tutor/a o guardador/a
de fet) o de la targeta de residència on consta el NIE si es tracta de persones
estrangeres.

-

Original i fotocòpia del DNI de l’alumne/a, si té més de 14 anys o tingui DNI tot i ésser
menor de 14 anys.

-

Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual). Si no se’n disposa el
Departament d’Ensenyament consultarà el codi CIP de la targeta sanitària individual al
CatSalut.

-

Fotocòpia de les vacunes del carnet de salut.

-

Certificat original de convivència

De forma extraordinària, les dades d’identificació o filiació dels alumnes estrangers es pden
acreitar amb el document d’identitat, el passaport o el llibre de família del país d’origen.
Documentació acreditativa del criteri o criteris de prioritat (s’ha de presentar només
per al criteri o els criteris de prioritat al.legats a la sol.licitud de preinscripció)
-

Documentació acreditativa del lloc de treball si aquest és el que s’al.lega: còpia del
contracte laboral o d’un certificat emès a aquest efecte per l’empresa. En el cas de
treballadors autònoms, es té en compte el domicili acreditat a l’Agència Tributària i
s’acredita amb una còpia del formulari de la declaració censal d’alta, modificació i baixa
en el cens d’obligats tributaris (model 036).

-

Documentació acreditativa de ser beneficiari/ària de la prestació econòmica de la renda
mínima d’inserció, si aquest és el que s’al.lega.

-

Discapacitat de l’alumne/a, pare, mare o germans: quan lalumne o alumna acrediti una
discapacitat de grau igual o superior al 33% o quan el pare, la mare, tutor o tutora, un
germà o una germana de l’alumne acrediti una discapacitat igual o superior al 33%.
Caldrà presentar original i fotocòpia del certificat de discapacitat de la persona que
al.legui aquesta condició, emès pel Departament de Benestar Social i Família.

-

Orginal i fotocòpia del carnet de família nombrosa
vigent, si s’al.lega aquesta condició.

-

Si l’alumne/a té una malatia crònica que afecta el seu sistema digestiu, endocrí o
metabòlic, inclosos els celíacs, cal presentar un informe emès per un metge del sistema
públic de salut o certificat mèdic oficial en què s’hi especifiqui de quina malaltia es
tracta.

-

Certificació municipal de convivència quan el domicili que s’al.lega no coincideixi amb
el del DNI.

-

Certificat original d’empadronament.

o monoparental

HORARIS DE PREINSCRIPCIÓ
ESCOLA PERE ROSSELLÓ
HORARI: de dilluns a divendres, de 9 a 12.30 h i de 15 a 16.15 h
Jornada de portes obertes: dimecres, 15 de març de 15.15 a 16.30 h.
Per a més informació, truqueu al 972 660 285

ESCOLA LLEVANTÍ DE MAR
HORARI: dilluns i dimecres, de 9 a 13 h
dimarts, dijous i divendres, de 9 a 10 h
Jornada de portes obertes: dijous, 16 de març, de 15.30 a 17 h.
Per a més informació, truqueu al 972 660 414

ESCOLA LA SÍNIA
HORARI:

de dilluns a divendres, de 9.45 a 11 h.

Jornada de portes obertes: dimecres, 15 de març, a les 17 h
Per a més informació, truqueu al 972 662 271

INSTITUT PUIG CARGOL
HORARI: de dilluns a divendres, de 9 a 13.45 h
Sessió informativa per a les famílies i portes obertes: dia 7 de març,
a les 19 h
Per a més informació, truqueu al 972 65 25 98
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