
 

Documentació necessària – Preinscripció curs 2022-2023 

La documentació obligatòria que heu de presentar per fer la preinscripció és la 

següent: 

 Si feu la preinscripció amb el formulari electrònic i heu  indicat el número 

identificador RALC de l’alumne/a, no caldrà que adjunteu cap documentació 

identificativa. 

Si l’alumne/a no té número identificador de RALC, perquè no ha estat 

escolaritzat a Catalunya des del curs 2015-2016, cal adjuntar el llibre de família 

o altres documents relatius a la filiació. I si es troba en una situació 

d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials 

i Famílies. 

També cal adjuntar el document d’identitat de l’alumne/a i/o dels progenitors o 

tutors, si s’han identificat amb el passaport o el document d’identitat d’un país 

membre de la Unió Europea. Si s’han identificat amb el DNI o el NIE només cal 

adjuntar-lo si no s’han pogut validar les dades per consulta interadministrativa i 

així ho india el resguard de presentació de la sol·licitud.  

 Si feu la preinscripció amb suport informàtic, caldrà que adjunteu la 

documentació següent: 

o El DNI, NIE, passaport o document d’identitat d’un país membre de la 

Unió Europea de la persona sol·licitant (progenitors o tutor/a o 

guardador/a de fet), als efectes de validació de la identitat. 

o Si l’alumne/a té document d’identitat, el passaport o el document 

d’identitat d’un país membre de la Unió Europea, si s’ha identificat amb 

aquest document. Si s’ha identificat amb el DNI o el NIE només cal 

adjuntar-lo si no s’han pogut validar les dades per consulta 

interadministrativa i així ho indica el resguard de presentació de la 

sol·licitud. 

o El llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en 

situació d’acolliment en família o institució, la resolució d’acolliment del 

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 

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/a o la persona titular del centre l’ha de valorar i deixar 

constància per escrit de la decisió adoptada. 

També caldrà presentar la documentació necessària per acreditar la puntuació del 

barem que al·leguem: criteris prioritaris i complementaris. En general, només cal 

presentar documentació acreditativa dels criteris si el Departament d’Educació no pot 

accedir a la informació corresponent mitjançant l’intercanvi electrònic de dades entre 

administracions. 

  



 

Justificació dels criteris prioritaris: 

 L’existència de germans o germanes que ja estudiïn en el mateix centre 

educatiu: és el centre qui en fa la comprovació. 

 La proximitat geogràfica de l’escola al domicili de l’infant o jove: es comprova 

per consulta interadministrativa. Pel que fa al centre de treball del pare o mare: 

cal aportar el contracte laboral o bé un certificat de l’empresa, i en el cas dels 

treballadors autònoms, han de presentar el model de l’Agència Tributària 036 o 

037. 

 Si el pare o la mare percep l’ajut de la renda garantida de ciutadania: cal 

aportar la documentació acreditativa de ser beneficiari/ària de la prestació 

econòmica de la renda garantida de ciutadania. 

Justificació dels criteris complementaris: 

 L’existència d’una persona de la unitat familiar amb una discapacitat superior al 

33%: la validació es fa a través de consultes interadministratives. 

 Si el pare o la mare treballa al centre triat en primera opció: és el centre qui en 

fa la comprovació. 

 Si l’alumne o alumna forma part d’una família nombrosa: es comprova per 

consulta interadministrativa. 

 Si l’alumne o alumna forma part d’una família monoparental: es comprova per 

consulta interadministrativa. 

 Si l’alumne o alumna que es preinscriu ha nascut en un part múltiple: s’acredita 

a través del llibre de família. 

 Si l’alumne o alumna que es preinscriu està en situació d’acolliment familiar: cal 

aportar la resolució d’acolliment del Departament de Drets Socials. 

 Si es té la condició de víctima de violència de gènere o terrorisme: cal 

acreditar-ho documentalment. 

En el cas de violència de gènere, són necessaris algun dels documents 

següents: 

o sentència de qualsevol ordre jurisdiccional, encara que no sigui ferma, 

que declari que la dona ha patit aquest tipus de violència. 

o ordre de protecció vigent 

o informe de la Inspecció de Treball i Seguretat Social. 

Per acreditar la condició de víctima de terrorisme, caldrà un certificat de la 

Subdirecció General de Suport a Víctimes de Terrorisme del Ministeri de 

l’Interior.  


