Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
Ins Germans Vila Riera

Informació
La sol·licitud de preinscripció s'ha de formalitzar, 29 de març al 9 d’abril de 2019 per
mitjà de la sol·licitud que us facilitem i que també us podeu descarregar a la pàgina web
del Departament d'Ensenyament:
(http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/obligatoris/)
o a la pàgina web del centre (http://sivilariera.cat/index.php?apartat=7)
on hi trobareu informació referent a la preinscripció i a la organització i funcionament del
centre.
Només podeu presentar una sol·licitud per alumne o alumna. Ara bé, hi podeu indicar, per
ordre de preferència, peticions d'admissió en diversos centres. Tingueu en compte que si
presenteu més d'una sol·licitud, perdreu tots els drets de prioritat i, per tant, els punts que
us puguin correspondre.
Sol·licitud de preinscripció
Podeu emplenar i presentar la sol·licitud de preinscripció al centre demanat en primer lloc
o per internet, en aquest cas només caldrà que ens feu arribar la documentació al centre.
Documentació que cal presentar
La sol·licitud de preinscripció, les autoritzacions i els documents de l'apartat A, els ha de
presentar tothom i els documents de l'apartat B, només per al criteri o els criteris al·legats
a la sol·licitud.
A. Documentació que ha de presentar tothom
•

Fotocòpia del llibre de família (de totes les pàgines escrites) o altres documents
relatius a la filiació. (Si el nen o la nena està en situació d'acolliment, la resolució
del Departament d'Acció Social i Ciutadania.).

•

Fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta
el NIE, si es tracta de persones estrangeres.
De forma extraordinària, les dades d'identificació o de filiació dels alumnes
estrangers també es poden acreditar amb el document d'identitat, el llibre de
família del país d'origen o la documentació alternativa que la persona pugui
aportar. El director o directora o la persona titular del centre la valorarà i deixarà
constància per escrit de la decisió adoptada.

•

Fotocòpia de la targeta sanitària individual (TSI) de l'alumne o l'alumna.

•

Fotocòpia de la targeta de la Seguretat Social o document oficial on consti el
número d ’afiliació.

•

Fotocòpia del DNI del pare i la mare o tutors legals o de la targeta de residència
on consta el NIE, si es tracta de persones estrangeres.

•

Fotocòpia del carnet de vacunacions de l'alumne/a o certificat equivalent.

•

Certificació municipal de convivència per a tots aquells alumnes que seran usuaris
de transport escolar o quan el domicili que s'al·lega no coincideixi amb el del DNI.

•

1 foto de carnet.

B. Documentació acreditativa dels diferents criteris de baremació (Només s'ha de
presentar per al criteri o els criteris al·legats a la sol·licitud)
Podeu consultar els diferents criteris al següent enllaç:
http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/obligatoris/documentacio/
En cas d’al·lèrgia o incompatibilitat alimentària
•
Cal adjuntar un certificat mèdic oficial en què s'indiqui el tipus d'al·lèrgia o
incompatibilitat alimentària que pateix.
Si l'alumnat estranger no pot aportar algun d'aquests documents, es té en compte la
documentació alternativa que aporta per acreditar les diferents circumstàncies.

HORARI PER A LA PREINSCRIPCIÓ:

Els dies 28 de març, 2, 5 i 9 d’abril: de 8:00 a 14:30h;
El dia 3 d’abril de 8:00 a 13:00h.
Fóra d’aquest horari cal concretar dia i hora al telèfon: 972740761

També podeu fer la preinscripció online al enllaç:
http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/20483_preinscripcio_escolar?moda=1

clicant a l’opció:

