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DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR 
 

- Sol·licitud de preinscripció. 

- Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne 
està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Benestar 
Social. 

- Original i fotocòpia del DNI o de la targeta de residència on consta el NIE (si es tracta de 
persones estrangeres), del pare i de la mare, o del tutor i tutora, en el seu cas. (Les dues 
cares del DNI/NIE s’han de presentar en un sol full) 

- Original i fotocòpia de la targeta sanitària individual (TSI). 

- 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. (Les dues cares del DNI s’han de presentar en un sol full). 

- En cas d’alumnes estrangers, encara que siguin menors, cal portar original i fotocòpia de 
la targeta de residència on consta el NIE.  

- És obligatori emplenar el camp de correu electrònic indicant l’adreça a on es vol rebre la 
informació sobre el procés. Sinó no es podrà introduir a l’aplicació de la preinscripció de 
la Generalitat de Catalunya. 

- Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent, si s’al·lega aquesta 
condició. 

- Documentació acreditativa de les circumstàncies econòmiques, si s’al·leguen a efectes de barem 
(beneficiari de la prestació econòmica de renda mínima d’inserció). 

- Documentació acreditativa del lloc de treball, si aquest és el que s’al·lega. 

- Quan el domicili que s'al·lega no coincideixi amb el del DNI, certificació municipal de convivència 
del nen/a. Per la matriculació s’haurà de presentar el DNI renovat amb l’adreça correcta original i 
fotocòpia. 

- Original i fotocòpia del certificat de disminució expedit pel Departament de Benestar i Família, si 
s’al·lega aquesta circumstància. 

- Certificat mèdic oficial que acrediti que l’alumne/a pateix una malaltia crònica que li afecti el 
sistema digestiu, endocrí o metabòlic i que exigeixi una dieta complexa que condiciona de 
manera determinant el seu estat de salut. 

- Si el pare, la mare, el tutor o la tutora o els germans de l'alumne o l'alumna han estat 
escolaritzats en ensenyaments declarats actualment gratuïts i universals en el centre per al qual 
es presenta la sol·licitud han de facilitar al centre les seves dades perquè aquest ho pugui 
comprovar. 

Calendari 

- Període de presentació de sol·licituds: 13 al 24 d’abril de 2018 de les 8 a les 18 hores. 

- Publicació de les llistes de sol·licituds amb la puntuació provisional: 3 de maig de 2018. 

- Termini per presentar reclamacions: 4 al 8 de maig de 2018. 

- Publicació de les llistes amb la puntuació definitiva: 10 de maig de 2018. 

- Sorteig públic per determinar l'ordenació de sol·licituds: 11 de maig de 2018. 

- Publicació de les llistes d'alumnat admès: 12 de juny de 2018 

- Període de matrícula (Ed. Infantil, Primària i 1r d’ESO): del 21 al 27 de juny de 2018 

- Període de matrícula (2n, 3r i 4t d’ESO): del 25 al 29  de juny de 2018 

- Període de matricula extraordinària d’ESO pels pendents d’exàmens de setembre: 5 al 7 de 
setembre de 2018. 
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