
PREINSCRIPCIÓ: COM I QUÉ S’HA DE PRESENTAR 
 
La preinscripció es formalitza: 

 

 A la secretaria del centre (documentació original i fotocopia) 

 
 O per via telemàtica al correu corporatiu  escoladartmunicipal@paeria.es 

 
amb l'assumpte: Preinscripcio_Cicle_1r Cognom_2n Cognom _Nom 
 
(els documents han de ser en format PDF, els certificats que donen dret a l’accés 
hauran d’estar signats electrònicament) 

 

Presentant la següent documentació: 

 

• Sol·licitud de preinscripció. 
 
• Fotocòpia del DNI/NIE o passaport. 
 

• Acreditació on consti el número de afiliació a la Seguretat Social, si  estàs donat d'alta 

es pot treure la acreditació de manera telemàtica accedint a: 

http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Inicio ( > Sede electrònica > Ciudadanos > 

Informes y Certificados > Acreditación del Número de la Seguridad Social). 

Si no estàs donat d’alta, hauràs de sol·licitar-la a la Tresoreria de la Seguretat Social al carrer 

Salmerón, 14, és gratuït. 

Les persones més grans de 28 anys han d’acreditar que disposen de la targeta sanitària o bé 

d’una assegurança equivalent a la cobertura de l’assegurança escolar i Si l’alumne és menor 

d’edat cal presentar: 1. Fotocopia del llibre de família, 2. Fotocopia del DNI del pare mare o tutor. 

 

• Certificació que dona dret a l’accés amb la nota mitja final: p.e. Certificació acadèmica 

amb les qualificacions i nota mitja, Certificat de superació del curs de preparació o la formació 

per a la prova d’accés, Certificat de qualificació de la prova d’accés; o altra titulació que doni 

dret a l’exempció de la prova d’accés o a l’accés directe. 

 

• 2 fotografies mida carnet. (es presentaran a la secretaria del centre) 

 

 

Altre documentació a adjuntar sols per : 

 

• Alumnes amb titulacions estrangeres. Han d’acreditar que s’ha iniciat el tràmit 

d’homologació o convalidació. La matrícula és condicionada a la Resolució positiva de la 
sol·licitud d’homologació o convalidació. 
 
 

• Alumnes de famílies nombroses o monoparentals que estiguin empadronats a Lleida en 

el mateix domicili que el pare, la mare o el tutor legal. El preu de la matrícula és condicionat 

a la Resolució on es notifica que s’ha atorgat la bonificació sobre els drets de matrícula. 

La sol·licitud es fa mitjançat el Tràmit On-line que trobareu a l’apartat “Bonificació per família     

nombrosa o monoparental” 

 

P.S. Si tens qualsevol dubte truca a la secretaria del centre 973 700 362 


