DOCUMENTACIÓ CURS 2019-2020
Documentació que ha d'acompanyar la sol·licitud de plaça:
Original del Llibre de família i fotocòpia de les pàgines en les quals consten tots els membres de la
unitat familiar.
Germans i germanes al centre
Només es computarà l'existència de germans o germanes amb matricula al centre si cursen
ensenyaments sostinguts totalment amb fons públics i van a continuar assistint al mateix, en el curs
escolar pel qual se sol·licita l'admissió. Els òrgans competents dels centres ho verifiquen. Es
considera centre únic el CEIP i l'IES al qual està adscrit (art. 84 de la LOE 2/2006)
Pare o mare treballadors en el centre docent
S'acreditarà per la titularitat o per l'adreça del centre, segons es tracte d'un centre privat concertat o
d'un centre públic.
Domicili
1. El domicili familiar s'acreditarà mitjançant la presentació del DNI/NIE del pare, mare o persona
tutora i d'un rebut recent d'aigua, llum o telèfon o contracte de lloguer. Si s'aporta contracte de
lloguer s'haurà d'acompanyar el dipòsit de fiança, model 805 o 806.
Si hi ha discrepància entre els domicilis que figuren en tots dos documents es podrà requerir un
certificat d’empadronament lliurat per l'Ajuntament.
En cas de custòdia compartida acordada judicialment, es considerarà domicili familiar aquell en el
qual l’alumnat estiga empadronat.
2. El lloc de treball del pare, de la mare o de la persona tutora podrà ser considerat, amb els
mateixos efectes que el domicili familiar.
3. Per a la justificació d'aquesta circumstància, les persones treballadores per compte alié aportaran
certificat emés per l'empresa que acredite suficientment la relació laboral i domicili del centre de
treball.
Els treballadors per compte propi, ho acreditaran aportant la declaració censal d'alta, modificació i
baixa en el cens empresarial, professionals (model 036 o 037).
Renda
Per a l'obtenció de la puntuació pel concepte renda anual de la unitat familiar, serà requisit
imprescindible omplir les dades que figuren en l'annex VI de la Resolució del 26 de març de 2019
del director Territorial d'Educació, publicada el dia 28/03/2019 i l'autorització que hi figura perquè
l'administració educativa obtinga la confirmació de les dades a través de l'Agència Estatal de
l'Administració Tributària. Les rendes anuals de la unitat familiar es valoraran segons superen, o no,
dues vegades el valor de l'IPREM. La informació sobre la condició de persona beneficiària de la
renda valenciana d'inclusió serà subministrada per la conselleria competent en matèria de polítiques
inclusives, prèvia autorització en l'annex VI.
Discapacitat
La discapacitat de l'alumnat, germans o germanes, pares o mares, així com les persones tutores,
s'acreditarà mitjançant el certificat corresponent o amb la targeta acreditativa de la condició de
persona amb discapacitat, emesos per la conselleria competent en matèria de benestar social.

Família nombrosa
La condició de membre de família nombrosa s'acreditarà amb el títol oficial de família nombrosa al
qual es refereix l'article 4 de la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció de les famílies
nombroses.
Família monoparental
La condició de membre de família monoparental s'acreditarà aportant el títol de família
monoparental expedit per la Conselleria competent en matèria de família, d'aqcord amb el Decret
19/2018, de 9 de març, del Consell, pel qual es regula el reconeixement de la condició de família
monoparental en la Comunitat Valenciana. Aquesta puntuació no és acumulable a l'obtinguda, si és
el cas, com a família nombrosa (art. 35 D 40/2016).
Informe de salut escolar
Regulat en l'article 59.3 de la Llei 10/2014, de 29 de desembre, de la Generalitat, de salut de la
Comunitat Valenciana. Aquest document es facilitarà en els centres sanitaris i serà emplenat
gratuïtament pel facultatiu que tinga al seu càrrec el control sanitari de l'alumnat.

