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Documentació obligatòria que cal presentar per a la preinscripció a l’ESO 

 
• Sol·licitud de preinscripció ( o el seu resguard si s’ha fet la preinscripció telemàtica) 
• DNI de l’alumne o alumna o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas de l’alumnat 

estranger. 
• DNI del pare i mare o tutor/ra o guardador/ra de fet o de la targeta de residència on consta el 

NIE si es tracta de persones estrangeres. 
• Enguany NO caldrà certificat de convivència (l’administració corresponent en farà la 

comprovació). 
• 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. 
• Targeta sanitària individual - TSI. 
• Carnet de vacunacions on figurin les dosis de vacunes rebudes amb les dates corresponents. 

Quan no es tingui el carnet de vacunacions, ha de presentar-se un certificat mèdic oficial on 
figurin les dosis de vacuna rebudes amb les dates corresponents. Si les nenes o els nens no han 
estat vacunats per contraindicació mèdica o per altres circumstàncies, cal presentar un certificat 
mèdic oficial justificatiu. 

• Carnet de família nombrosa o monoparental vigent, si escau. 
 
 
Documentació a efectes de baremació per a la preinscripció a l’ESO 

 

CRITERIS GENERALS  

a) Germans escolaritzats a l’Institut Joan Brudieu o pares o tutors legals 
que hi treballen: 

40 punts 

b) Proximitat del domicili habitual de l’alumnat a l’Institut Joan Brudieu 
(centres adscrits) o proximitat del lloc de treball del pare, la mare o el 
tutor/ra. 

 

 Domicili a l’àrea d’influència del centre (enguany NO cal certificat de 
convivència: l’administració corresponent en fa la comprovació) 

30 punts 

 Treball a l’àrea d’influència del centre (còpia contracte treball o 
certificat empresa) 

20 punts 

c) Certificat de renda garantida de ciutadania (cal documentació 
acreditativa. 

10 punts 

d) Certificat de discapacitat alumne o familiar, igual o superior al 33% (cal 
document acreditatiu) - 10 punts 

10 punts 

CRITERI COMPLEMENTARI  

a) Família nombrosa o monoparental (Títol de família nombrosa o 
monoparental vigent 

15 punts 

 
 


