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Del   13   al   22   de   maig   (telemàticament)  
 

● Haureu  d'omplir  el  formulari  que  trobareu  a preinscripcio.gencat.cat .  Un  cop           
emplenat,  reviseu  les  dades  i  premeu  "enviar".  Les  dades  s'enviaran  i  es  generarà              
un  resguard  en  format  PDF  que  haureu  de  guardar  al  vostre  dispositiu.  Feu  una  foto                
o  escanegeu  tota  la  documentació  juntament  amb  el  resguard  i  envieu  a             
secretaria@vedrunapalamos.org .  

● Una  altra  opció  és  descarregar  el  full  de  preinscripció  que  trobareu  a  la  nostra  web                
www.vedrunapalamos.org ,  emplenar-ho  i  enviar-ho  juntament  amb  la  documentació         
necessària   a    secretaria@vedrunapalamos.org .  

Del   19   al   22   de   maig   (presencialment)  
 
Es  poden  presentar  les  preinscripcions presencialment  al  centre  triat  en  primera  opció,             
demanant  cita  prèvia  als  telèfons: 972314286  /  638853951  /  671004125,  també  per  mail  a:               
secretaria@vedrunapalamos.org.   
(Aquesta  opció  serà  exclusivament  per  als  casos  en  què  els  sol·licitants  no  puguin              
fer   la   presentació   telemàtica).  
  
Documentació   que   cal   enviar   en   cas   de   fer-ho   telemàticament:  

● Fotografia  del  resguard  obtingut  una  vegada  heu  entrat  les  dades  a            
preinscripcio.gencat.cat  

● Fotografia  o  arxiu  escanejat  del  llibre  de  família  (només  la  pàgina  on  hi  consta  el                
nen/a)  

● Fotografia  o  arxiu  escanejat  del  DNI  del  pare,  mare  o  tutor  /  en  cas  de  persones                 
estrangeres:   targeta   de   residència   (NIE)  

● Fotografia  o  arxiu  escanejat  del  DNI  de  l’alumne/a  en  cas  que  sigui  major  de  14  anys                 
o   tingui   DNI   tot   i   ésser   menor   de   14   anys.  

● Fotografia  o  arxiu  escanejat  del  Certificat  de  l’Identificador  de  l’alumne/a  RALC,  que             
s’ha  de  demanar  en  el  centre  on  es  troba  matriculat/da  durant  aquest  curs              
2019-2020   (excepte   alumnes   de   P3).  

 
Documentació   que   cal   presentar   a   l'escola   en   cas   de   fer-ho   presencialment:  

● La   sol·licitud   de   preinscripció  
● Original   i   fotocòpia   del   llibre   de   família   (només   la   pàgina   on   hi   consta   el   nen/a).  
● Original  i  fotocòpia  del  DNI  del  pare,  mare  o  tutor  /  en  cas  de  persones  estrangeres:                 

original   i   fotocòpia   de   la   targeta   de   residència   (NIE)  
● Original  i  fotocòpia  del  DNI  de  l’alumne/a  en  cas  que  sigui  major  de  14  anys  o  tingui                  

DNI   tot   i   ésser   menor   de   14   anys.  
● Certificat  de  l’Identificador  de  l’alumne/a  RALC,  que  s’ha  de  demanar  al  centre  on              

està   matriculat/da   durant   aquest   curs   escolar   2019-2020   (excepte   alumnes   de   P3).  
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Si  s’al·lega  alguna  de  les  circumstàncies  següents,  cal  adjuntar  (mitjançant  fotografia  o             
document   escanejat)   o   presentar   documentació   complementària:   
 

Quan  el domicili  familiar  que  s’al·lega no  coincideix  amb  el  del  DNI  o  la  targeta  de                 
residència  de  la  persona  sol·licitant,  és  necessari  el  Certificat  o  volant  municipal  de              
convivència   de   l’alumne/a,   on   consti   que   conviu   amb   la   persona   sol·licitant.   

 
Quan  es  faci  la  matricula  s’haurà  d’adjuntar  o  portar  el  resguard  de  la  renovació  del                
DNI   amb   l’adreça   corresponent.  
 
Si  en  comptes  del  domicili  de  l’alumne/a,  l’adreça  és  la  del lloc  de  treball :  còpia  del                 
contracte  de  treball  o  certificat  emès  a  aquest  efecte  per  l’empresa;  els  autònoms              
còpia   del   formulari   (model   036   o   037).  

 
Si  s’és Beneficiari  de  l’Ajut  de  la  Renda  Mínima  d’inserció:  documentació  acreditativa             
de  ser  beneficiari/ària,  de  la  prestació  econòmica  de  la  renda  mínima  d’inserció             
PIRMI.  
 
Si  hi  ha  alguna discapacitat  a  la  família:  en  cas  de  fer-ho  presencialment,  l’original  i                
fotocòpia  del  certificat  de  discapacitat  de  la  persona  que  al·legui  aquesta  condició             
emès  pel  Departament  de  Benestar  Social  i  Família  o  l’ICAM,  en  tot  cas,  cal               
acreditar  una  discapacitat  igual  o  superior  al  33%.  Si  es  fa  de  manera  telemàtica               
fotografia   o   document   escanejat   del   certificat   esmentat.  

 
Si  s’és Família  Nombrosa/  o  monoparental :  fotografia  o  document  adjunt  del  carnet             
de  família  nombrosa  o  monoparental  vigent,  o  fotocòpia  del  mateix  en  cas  de  fer-ho               
presencialment.  

 
 
 
 
La  presentació  de  sol·licituds  a  més  d’un  centre  o  el  frau  o  la  falsedat  en  les  dades                  
comportarà,  la  invalidació  dels  drets  de  prioritat  que  puguin  correspondre,  d’acord            
amb  la  Resolució  EDU/977/2020,  de  8  de  maig,  del  procediment  de  preinscripció  i              
matriculació   del   curs   2020-   21.  


