
	

	
	

 

 

DOCUMENTACIÓ DE PREINSCRIPCIÓ CURS 2020-2021 
 

Documentació obligatòria que cal aportar juntament amb la preinscripció: 

● Sol·licitud de preinscripció. Caldrà triar una de les opcions (1,2,3)  tenint en 

compte que, preferiblement, caldrà fer la tramitació telemàtica (opcions 1 o 

2). Recordeu que només es pot presentar una única sol·licitud amb les 

opcions d’escoles  ordenades per ordre de preferència. 

1. Resguard de la preinscripció telemàtica feta online al web del 

Departament. Cal enviar-la al correu:  preinscripcio20-

21@escolapauvila.cat. 

2. Sol·licitud emplenada mitjançant formulari en PDF. Cal enviar-ho 

a preinscripcio20-21@escolapauvila.cat. El formulari es pot 

obtenir al web del Departament d’Esparreguera o al web de 

l’escola. 

3. Imprès de la sol·licitud de preinscripció, si es fa presencialment. 

 

● Una còpia escanejada o fotografiada de la documentació següent: 

o Llibre de família. Còpia de totes les pàgines escrites. 

o DNI dels tutors legals. Si el sol·licitant és estranger, 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. 

o DNI de l’alumne o alumna si en té.  

o Targeta Sanitària individual (TSI) de l’alumne/a. 

● Número d’identificació d’alumne (en cas d’alumnes ja escolaritzats a segon 

cicle d’Educació Infantil o Educació Primària) 

● Certificació d’estudis acreditant el curs que està cursant (només en cas de 

Primària) 

 



	

 

 

 

Documentació opcional que cal aportar juntament.  

 

● Certificat municipal de  convivència. Quan el domicili que s’al·lega a la 

sol·licitud de preinscripció no coincideix amb el del DNI dels tutors legals, 

cal aportar el volant de padró, el qual es pot obtenir per mitjans electrònics 

adreçant-se a l’Ajuntament.  

 

● En cas que es sol·liciti el centre per proximitat de lloc de treball, còpia del 

contracte laboral o certificat emès per l’empresa. 

 

● En cas de ser beneficiari d’una renda garantida de ciutadania, original i 

fotocòpia del  certificat expedit pel Departament d’Empresa i Ocupació que 

ho acrediti. 

 

● Carnet de família nombrosa o monoparental vigent. 

 

● Targeta acreditativa de la discapacitat o del certificat de discapacitat de la 

persona que al·lega aquesta condició, emés pel Departament de Treball, 

Afers Socials i Famílies, o emesos per altres organismes competents. 

 

MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA COL.LABORACIÓ. 


