
 

 

 

 
 

 

Documentació 

Primer cicle d’educació infantil (0-3 anys) 

 
Juntament amb la sol·licitud d’admissió cal presentar la documentació identificativa i la documentació 

acreditativa dels criteris de prioritat al·legats. 

Tots els documents originals es retornaran quan s’hagin validat les còpies. 

Si no acrediteu amb els documents els criteris de prioritat al·legats a la sol·licitud de preinscripció, no 

obtindreu els punts corresponents. 

No s’admetrà cap sol·licitud sense la documentació necessària, ni fora de l’horari establert. 

Documentació identificativa que ha de presentar tothom 

 Original i fotocòpia del llibre de família (tot sencer) o altres documents relatius a la filiació 

(document d’identitat, passaport o llibre de família del país d’origen). 



 

 

 Original i fotocòpia del document nacional d’identitat DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o 

tutor/a o guardador/a de fet) o de la targeta de residència on consta el NIE. 

 Original i fotocòpia del carnet de vacunacions o certificant equivalent. 

 Original i fotocòpia de la targeta individual sanitària (TIS), si la teniu. 

Documentació acreditativa 

Només s’ha de presentar per certificar els criteris de prioritat al·legats a la sol·licitud. 

 Proximitat del domicili de l’alumne/a, o si s’escau, proximitat del lloc de treball de la persona 

sol·licitant. 

 Només quan el domicili familiar que s’al·lega no coincideix amb el del DNI de la persona sol·licitant o 

de la targeta de residència on consta el NIE, en el cas de persones estrangeres, certificat o volant 

municipal de convivència de l’alumne/a on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant i 

resguard d’entrada, del canvi de domicili a la delegació del Govern en el cas de persones 

estrangeres. 

 Quan per aquest criteri es consideri el domicili del lloc de treball, s’acreditarà mitjançant 

l’aportació d’una còpia del contracte laboral o d’un certificat emès a l’efecte per l’empresa.  

 



 

 

 Renda anual de la unitat familiar. 

 Documentació acreditativa de ser beneficiari/ària de PIRMI (prestació econòmica de la renda mínima 

d’inserció). 

 Discapacitat del alumne/a, pare, mare, tutor/a o germans. 

 Original i fotocòpia del certificat de disminució de la persona que al·legui aquesta condició, emès 

pel Departament d’Acció Social i Ciutadania. Acreditant que la discapacitat és igual o superior al 

33%. 

 Es consideren afectats per una discapacitat igual o superior al 33% els pensionistes de la Seguritat 

Social que tinguin reconeguda una pensió d’incapacitat permanent en grau de total, absoluta o gran 

invalidesa i els de les classes passives que tinguin reconeguda una pensió de jubilació o de retir per 

incapacitat permanent per al servei o inutilitat. 

 Situació laboral i familiar 

 Les famílies que ambdós pares treballin, certificat emès per les respectives empreses on consti 

que hi treballen les persones sol·licitants o l’última nòmina de les persones sol·licitants. 

 Les famílies monoparentals, sentencia de divorci o altra documentació acreditativa. 

 Certificat emès pel CEIP Josep Veciana de Perafort, les famílies que tenen un fill escolaritzat al 

centre o hagin sol·licitat aquest centre en primera opció en la preinscripció per al curs 2018-2019. 

 Família nombrosa 

 Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa vigent. 



 

 

 Malaltia crònica, que afecti al sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs. 

 Informe emès per un/a metge/essa del sistema públic de salut, o certificat mèdic oficial amb 

signatura legalitzada pel Col·legi de Metges de la demarcació corresponent, en els quals s’indiqui 

expressament que l’alumne/a té diagnosticada una malaltia crònica que li afecta el sistema digestiu, 

endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs, i s’hi especifiqui de quina malaltia es tracta. 

 

 

ATENCIÓ 

La falsedat o el frau en les dades aportades comporta, d’acord amb la resolució de preinscripció i 

matriculació del curs 2018-2019, la pèrdua dels drets de prioritat que puguin correspondre. 

No s’admetra cap sol·licitud sense la documentació necessària, ni fora de l’horari establert.  

L’ajuntament es reserva el dret de demanar qualsevol documentació acreditativa. 


