
 

 
    
 
Preinscripció i matriculació  
Curs 2017-2018 

 
Documents que cal presentar 
 
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 o tutor legal) o de la targeta de   
residència on consta el NIE, si es tracta de persones estrangeres. 
•  Original i  fotocòpia de la TIS (targeta d’identificació sanitària) de l’alumne o alumna 
* Original i  fotocòpia carnet de vacunacions o certificat mèdic oficial. 
*4 fotografies mida DNI de l’alumne. 
 
2) Documentació acreditativa dels diferents criteris  de baremació que només s’ha de presentar si s’al·leguen  
 
a) Proximitat del domicili de l’alumne o alumna (40 punts) , si s’escau, proximitat del lloc de treball del pare, 
mare, tutor/a  (20 punts ) 

- Certificat del Padró de la unitat familiar. 
- Original i fotocòpia de la darrera nòmina o el certificat emès a tal efecte per l’empresa. 
- Si és Autònom, el certificat d’estar al corrent de pagament de la quota del règim d’autònoms 

amb la seu social domiciliada a Begues. 
 
b) Existència de familiars al centre educatiu; Germans  (40 punts), Mare pare o tutor/a (20 punts)i germans 
matriculats en un centre d’ E. I. del municipi ( 10 punts) 

- Certificat del centre educatiu de Begues indicant la matriculació de l’alumne.  
 
c) Renda anual de la unitat familiar; Inferior a 30mil (30 punts) entre  30 i 50mil (20 punts) superior a 50mil (10 
punts) 

- Última/es Declaracions de la Renda Familiar efectuades o un certificat d’Hisenda conforme 
s’està exempt de fer-la. 

  
d) Situació familiar; Quan treballen els dos progenitors (10 punts); Família monoparental (15 punts) Família 
nombrosa (15 punts), Bessons que no formen part de família nombrosa (5 punts) 

- Original i fotocòpia de la darrera nòmina o el certificat emès a tal efecte per l’empresa o 
documentació acreditativa de la condició laboral activa dels pares o tutors. 

- Original i fotocòpia del llibre de família complert. En cas de separació, divorci o nul·litat 
matrimonial, fotocòpia compulsada de la resolució judicial de la guarda i custòdia de l'infant o 
dels infants beneficiari/s. 

- Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa vigent.  
 
e) Necessitats educatives especials; discapacitat de l’alumne (15 punts), discapacitat pare mare o tutor/a legal 
(10 punts), Malaltia crònica de l’alumne (10 punts) 

- Original i fotocòpia del certificat de disminució del Departament d’Acció Social i Ciutadania de 
la persona que al·legui aquesta condició o certificats emesos per l’ICAM  

( Institut Català d’Avaluacions Mèdiques) 
- Certificat mèdic oficial que acrediti textualment l’existència de la malaltia crònica.  

 

Us recordem que el termini de presentació finalitza  el proper 12  de maig. 

La falsedat o el frau en les dades aportades comporta, d'acord  amb la Resolució de preinscripció i 
matriculació del curs 2017-2018, la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre. 


