
Documentació acreditativa de ser beneficiari del PRIMI.
Discapacitat de l'alumne/a, pare, mare, tutor/a o germans. Cal acreditar si té una
discapacitat igual o superior al 33%.
Condició legal de la família nombrosa o monoparental. Cal acreditar-ho amb el carnet
vigent.
Si el pare/mare no viu a Tona però hi treballa. Cal acreditar-ho amb el contracte laboral o
un certificat emès per l'empresa, en cas d'autònoms amb el Model 036/037.

Documentació a presentar només si és el cas: 

 
ED.INF / PRIMÀRIA:     DEL 7 AL 21 DE MARÇ DEL 2022 
ESO:                                 DEL 9 AL 21 DE MARÇ DEL 2022 

 
DE DILLUNS A DIVENDRES de 8 del matí a les 6 de la tarda 

 
DOCUMENTS PER PREINSCRIURE EL SEU FILL/A: 

Codi: IT-PREINS3 Data: 10-02-2022 escola vedruna-tona amb la qualitat 

 
DATES PREINSCRIPCIÓ : 

HORARI I TELÈFONS PER DUBTES 93 8124762 / 670 860134: 

Fotocòpida del DNI del pare i mare o en el seu cas tutor/a. En enviar la sol·licitud es
programa la consulta automatitzada del padró. Aquesta consulta serveix per confirmar l'adreça
del domicili familiar. Si no es poden obtenir les dades del padró cal acreditar la residència
adjuntant un certificat o volant de convivència de l'alumne/a, on ha de constar l¡adreça del
domicili i acreditar que l'alumne viu com a mínim amb el pare o la mara que presenta la
sol·licitud.
Fotocòpia del DNI de l'alumne/a (obligatori per alumnes de més de 14 anys).
En cas d'alumne/a estranger, fotocòpia NIE o passaport dels pares i alumne/a.
Fotocòpia del llibre de família (la pàgina de l'alumne/a i dels pares. Si està en situació
d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
Tots els alumnes (excepte els que es preinscriuen a P3) han de portar el número
d'identificador de l'alumne/a. Aquest número el proporciona l'escola anterior on ha estat
matriculat l'alumne/a.

La sol·licitud, que serà única, es presentarà obligatòriament de manera telemàtica
mitjançant l'enllaç: https://preinscripcio.gencat.cat/ca/inici/

Documentació a presentar i que heu de tenir escanejada abans:
https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/infantil-3-6/informat/prepara-documentacio/ 

https://preinscripcio.gencat.cat/ca/inici/
https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/infantil-3-6/informat/prepara-documentacio/

