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DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA
En general, només cal presentar documentació acreditativa si el Departament d’Educació no pot accedir
a la informació corresponent mitjançant l’intercanvi de dades entre administracions.
Si s’ha presentat la sol·licitud mitjançant el formulari electrònic, no cal presentar cap documentació
identificativa.
______________________________
Si s’ha presentat la sol·licitud mitjançant el formulari en suport informàtic, cal lliurar al centre,
juntament amb el comprovant de la sol·licitud:

DOCUMENTACIÓ IDENTIFICATIVA
Alumne/a major d’edat (o si fa els 18 anys durant el 2019): Original i fotocòpia del DNI, NIE o
passaport de l’alumne o alumna. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país
d’origen.
A més, els alumnes menors d’edat també hauran de presentar:
Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a o guardador/a de fet), o si la
persona es estrangera, del NIE o del passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document
d’identitat del país d’origen.
Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne o alumna
està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies.
Expedient acadèmic: En el cas dels alumnes que han finalitzat l’ESO a Catalunya a partir del
2017/2018, no cal presentar cap certificat de la qualificació mitjana de l’expedient.
-----------------------------CRITERIS GENERALS I ESPECÍFICS DE PRIORITAT
Germans escolaritzats al centre o bé pares o tutors legals hi treballin: 40 punts.
Proximitat del domicili habitual: 30 punts.
Quan a instància del pare o mare, tutor/a o guardador/a de fet es prengui en consideració, en comptes
del domicili habitual, l’adreça del lloc de treball d’un d’ells, i aquesta és dins l’àrea d’influència del centre:
20 punts.
Renda anual de la unitat familiar: Quan el pare, la mare o tutor/a siguin beneficiaris de l’ajut de la renda
garantida de ciutadania o de la renda mínima d’inserció (certificat): 10 punts
Discapacitat: Quan l’alumne/a, pare, mare, tutor/a i germans, acrediti una discapacitat igual o superior
al 33%: 10 punts.

CRITERI COMPLEMENTARI
Si l’alumne o alumna forma part de família nombrosa o monoparental: 15 punts

