
Quines dades i documents es necessiten per a realitzar la preinscripció?

Per realitzar la preinscripció de P4 fins a 4t d’ESO és indispensable disposar del número
d'identificació de l'alumne/a (número RALC). Aquest número us l’ha de facilitar l’escola actual
de l’alumne/a. Si no el podeu aconseguir, envieu un correu a preinscripcio@sarria.epiaedu.cat i
us el facilitarem. Només necessitarem les següents dades de l’alumne/a: nom i cognom, sexe,
data de naixement i DNI pels majors de 14 anys.

Si sol·liciteu plaça per a P3 o si l’alumne/a és nou en el sistema educatiu (provinent de fora de
Catalunya), no us caldrà aquest número per formalitzar la preinscripció.

També és necessari el codi del centre, el nostre codi és: 08004286

Documentació que cal presentar per sol·licitar la plaça escolar
Fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant de la plaça (pare, mare, tutor/a, guardador/a) o de la
targeta de residència on consta el NIE o passaport, si es tracta de persones estrangeres.
Fotocòpia del DNI de l'alumne/a, si té més de 14 anys o si té DNI tot i ésser menor de 14 anys.
Fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
Sol·licitud d’informació del servei de transport escolar (s'adjunta full informatiu i d'instruccions).
Documentació acreditativa dels diferents criteris de baremació, que només s’ha de presentar si
s’al·leguen.
Proximitat del domicili
Només si el domicili familiar al·legat en la sol·licitud, a efectes de criteri de proximitat, no coincideix amb
el que figura al DNI/NIE de la persona sol·licitant. El domicili s'acredita amb el certificat o volant
municipal de convivència de l'alumne/a, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant.
Domicili del lloc de treball
Certificat de l'empresa o còpia del contracte laboral.
Renda anual de la unitat familiar
Documentació acreditativa de ser beneficiari de la prestació econòmica de la renda mínima d’inserció.
Discapacitat de l’alumne/a, pare, mare, tutor/a o germans
Fotocòpia del certificat de discapacitat de la persona que al·lega aquesta condició, emès pel
Departament d’Acció Social i Ciutadania o pels organismes competents d’altres comunitats autònomes.
En tot cas, cal acreditar una discapacitat igual o superior al 33%.
Condició legal de família nombrosa/família monoparental
Fotocòpia del carnet de família nombrosa/família monoparental vigent.
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