Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
Institut Alexandre Satorras

Documentació que cal presentar
(en tots els casos)


Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si
l’alumne o alumna es troba en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.



Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a o
guardador/a de fet). Si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència
on consta el NIE o el passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document
d’identitat del país d’origen.



Original i fotocòpia del DNI de l’alumne o alumna en cas que sigui major de 14 anys o
tingui DNI tot i ésser menor de 14 anys.



Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària) del nen o nena.

De manera 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.
_____________

Criteris generals


Germans escolaritzats al centre o bé pares o tutors legals hi treballin: 40 punts.



Domicili habitual a Mataró: 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 o germans, acrediti una discapacitat
igual o superior al 33%: 10 punts.
______________

Criteri complementari


Si l’alumne o alumna forma part d’una família nombrosa o monoparental: 15 punts.

Tant per als criteris generals com per al complementari, caldrà presentar original i fotocòpia
de la documentació que acrediti aquesta al·legació.

