
Centre Concertat per la Generalitat 

C/ La Jonquera, 48 

17600 FIGUERES - Girona 

PREINSCRIPCIO 2011/12
 

DOCUMENTACIO
 
-(: t\~)tt~ I ~ 'f.-jlh ~i.1 ~'l~r~ff:l.:~ r:.1 ~'~ 'i1 ,-:ji p'j.:l..~ :'~!'rf~;;n~ ii(;i ~ltl •.f..~ ;;):F.:: H fr.~tt 

J~ } :wt[!{lIt ' I ~ \~i ('lKtHfr.1 !~r~ 1 ~..IiifIE.~ltili}j~~r~ } ,, ~~. fffi 1 tl~~Sf 

.t;J . ~~-mr::hi~fr.} · ~w " ~'1i1;,1 if': i .::II [W; :J: :.1.'- ; ~ rl:l'(W:' , ~ ~, j ~ r:r~-{W'r~ ~:i{trtJ"ir~~~): 

~l>(q)"~ID i li l . i_lmt~(m='r 'H~ r.) ~ ,n:} ~~~:i#:\ ~-f.) ~l~i~ llmi~it! l!f§il~ 

DOCUMENTACI6ACREDITATIVA DEL CRITERI 0 ELS CRITERIS DE PRIORITAT, QUE NOMES 

S/HAN DE PRESENTAR SI S'AL-LEGUEN 

!l Renda anual de la unitat familiar: documentaci6 acreditativa de ser beneflclarl/arla de la 

prestaci6 econornlca de la renda minima d'inserci6. 

n Proximitat del domicili de I/alumne/a 0, si s/escau, proximitat del 1I0c de treball de la 

persona sol-Iicitant: 

- Original i fotocopla del DNI de la persona sol-licitant 0 de la targeta de residencia on 

consta el NIE en el cas de persones estrangeres. 

- Quan el domicili habitual que s'al·lega no coincideix amb el del DNI de la persona 

sol-licitant 0 de la targeta de residencia on consta el NIE, en el cas de les persones 

estrangeres, certlficat 0 volant municipal de convivencla de I'alumne/a on ha de constar 

que conviu amb la persona sol-llcltant, i el resguard de la renovaci6 del DNI 0 comunicaci6, 

amb registre d'entrada, del canvi de domicili a la delegaci6 del Govern en el cas de 

persones estrangeres. 

- Quan per aquest criteri es consideri el domicili del 1I0c de treball, s'acredltara mltjancant 

l'aportaci6 d'una copia del contracte laboral 0 d'un certificat emes a aquest efecte per 

I'empresa. 

3) Germans 0 germanes escolaritlats al centre educatiu 0 pares 0 tutors legals que hi
 

treballen en el moment de presentar la sol-Iicitud de preinscripci6 (an ambd6s casos),
 

- S'enten que el pare 0 la mare, el tutor 0 la tutora treballen en el centre si realitzen amb
 

una jornada mlnlrna de 10 hores setmanals.
 

- Si el germao germana estan escolaritzats en un altre centre amb el qual hi ha una relaci6
 

d'adscripci6. cal presentar un certificat d'aquest centre.
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~ Discapacitat (igual 0 superior al 33%) de I'alumne/a. pare. mare. tutor. tutora 0
 

germans:
 

- Original i fotocopla del certificat de discapacitat de la persona que al·legui aquesta
 

condici6, ernes pel Departament d'Acci6 Social i Ciutadania. Tarnbe s'admeten els certificats
 

de discapacitat emesos per I'ICAM (lnstitut Catala d'Avaluacions Mediques) 0 pels
 

organismes competents d'altres comunitats autonomes.
 

~ Condicio legal de familia nombrosa 0 monoparental:
 

Original i fotocopla del carnet de familia nombrosa 0 monoparental vigent.
 

21 Malaltia cronica de I'alumne/a que afecti el sistema digestiu. endocri 0 metabolic:
 

Informe ernes per un metge del sistema public de salut 0 certificat medic oficial en que
 

s'indiqui expressament que I'alumne/a te diagnosticada una malaltia cronica que afecta el
 

sistema digestiu, endocri 0 metabolic, Incloses els celfacs i s'hi especifiqui de quina malaltia
 

es tracta.
 


