Documentació que s’ha de presentar en el moment de
la preinscripció per al curs 2017/18.
Juntament amb la sol·licitud de preinscripció, o durant el termini establert
per fer-la, cal presentar la documentació. Si durant aquest termini no
s'acrediten les circumstàncies al·legades a la sol·licitud de preinscripció, el
criteri afectat no es considera i es perden els punts corresponents.

Documentació identificativa i acreditativa per als criteris de prioritat
(s'ha de presentar en tots els casos)

•

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

Si

l'alumne/a

està

en

situació

d'acolliment,

la

resolució

d'acolliment del Departament de Benestar Social i Família.
•

Original i fotocòpia del document nacional d'identitat (DNI) de l’alumne/a
i del pare/mare/tutor legal o de la targeta de residència on consta el NIE
si es tracta de persones estrangeres.
Les dades d'identificació o de filiació de l'alumnat estranger es poden acreditar amb el
document d'identitat, el passaport o el llibre de família del país d'origen.

•

Volant d’empadronament familiar (només per la gent de fora del Vendrell)

•

Quan es consideri el domicili del lloc de treball, cal presentar una còpia
del contracte laboral o d'un certificat emès a aquest efecte per l'empresa.
En el cas de treballadors autònoms, es té en compte el domicili acreditat
a l'Agencia Tributària i s'ha de presentar una còpia del formulari de la
declaració censal d'alta, modificació i baixa en el cens d'obligats tributaris
(model 036).

•

Família nombrosa o família monoparental: original i fotocòpia del carnet
de família nombrosa o monoparental vigent.
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Documentació que s’ha de presentar en el moment de
la matriculació per al curs 2017/18.

Una fotografia de l'alumne/a.
Fotocòpia de la primera pàgina de la llibreta o compte
corrent on s'han de cobrar els rebuts.
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