DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR PER INFANTIL, PRIMÀRIA, ESO
-complimentar l'imprès de sol·licitud facilitat pel centre o a la pàgina web de Es Liceu
(http://esliceu.com) o de la Conselleria d'Educació (http://escolaritzacio.caib.es)
firmades pels dos tutors legals
DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA
- còpia del DNI/NIE de l'alumne i del pare i la mare o dels tutors legals
- llibre de família
- Declaració jurada en el cas que la sol·licitud es tramiti per només un dels progenitors
DOCUMENTACIÓ A EFECTES DE BAREM:
- Per acreditar que hi ha germans matriculats al centre, l'Administració educativa
farà la consulta a les seves bases de dades.
- Per acreditar que pare o mare treballen al centre, s'ha de presentar un certificat
expedit pel director del centre.
- Per acreditar la proximitat al centre:
- Del domicili: Certificat d'empadronament de l'alumne i expressió d'antiguitat, o
dels pares en cas d'adopció o acolliment
- Del lloc de feina: Certificat expedit per l'empresa si treballa a Marratxí del
pare/mare, tutor/a que indiqui l'antiguitat i certificat de la vida laboral. Els treballadors
autònoms han de presentar, a més de la vida laboral, un certificat del domicili fiscal
emès per l'Agència Tributària.
- Per acreditar la renta per càpita de la unitat familiar, l'Administració educativa
sol·licitarà la informació a l'Agència Tributària. En els casos de nul·litat matrimonial,
separació o divorci, es tindrà en compte la renda de qui exerceixi la guarda i custòdia
que s'ha d'acreditar amb sentència judicial i llibre de família.
- La discapacitat de l'alumne o del pare/mare, tutor/a que ha de ser igual o superior al
33%, s'ha d'acreditar amb un certificat emès per l'òrgan competent o autoritzant la
consulta telemàtica.
-Document oficial de família nombrosa o autoritzant la consulta telemàtica
-Llibre de família per acreditar família monoparental
-Certificat mèdic oficial per justificar la malatia crònica de l'alumne/a (només es tenen
en compte les malalties recollides a la normativa).
-Certificat per fer constar que l'alumne/a és fill/a d'antics alumnes expedit per la
secretaria del centre
- En cas de famílies reconstituïdes s'ha de presentar el llibre de família o el certificat
d'inscripció al Registre de parelles de fet.

