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DOCUMENTACIÓ PER ENTREGAR A LA SECRETARIA DEL CENTRE ( 9 MAIG A 20 MAIG).

Molt important !!! Per favor llegiu tant aquest full com l’ANNEX 12 !!!

Documentació Obligatòria
Full admissió correctament  emplenat i signat pels 2 pares (ANNEX 12)

Fotocòpia dni (pares + alumne).

Fotocòpia llibre de família.

Dictamen d’escolarització complet i actualitzat.

Certificat de discapacitat (ibas).

Certificat mèdic oficial ( en cas de malaltia crònica escolar ).

Full clàusula dades (ANNEX 11)

Declaració responsable (ANNEX 13)

Tambè podeu aportar la següent documentació si reuniu els següents requisits :

Germans matriculats al centre

Familia nombrosa : general o específica

Discapacitat germà, pare o mare.

Renda per càpita. ( Sols si no autoritzeu al Centre a consultar-la telemàticament )

Alumnat part múltiple.

Família monoparental.

Acolliment alumne.

Víctima violència gènere.

Malatia crònica Escolar - Certificat mèdic oficial. (*)

Família en situació de dependència

Trasllat unitat familiar

Família en risc social

Familia vulnerabilitat econòmica especial

MOLT IMPORTANT S’HAN DE DUR SIGNATS ELS  ANNEXOS 11 - 12 - 13 !!!!



ADMISSIÓ ALUMNES CEE CURS 22/23

( * ) MALALTIA CRÒNICA DE L'ALUMNE/A
A l’efecte d’aconseguir la puntuació per aquest criteri, ha de ser una de les següents
patologies:

1. Errors congènits del metabolisme:
Fenilcetonúria.
Deficiència de acil-coenzima A deshidrogenasa de cadena mitjana (MCADD).
Deficiència de 3hidroaxil-coenzima A hidrogenases de cadena llarga (LCHADD).
Acidèmia glutàrica de tipus I (GA-I).

2. Reumàtiques:
Artritis reumàtica juvenil.
Lupus eritematós sistèmic (LES).

3. Malalties digestives:
Malaltia inflamatòria intestinal (Crohn, colitis ulcerosa).
Pancreatitis.

4. Malalties respiratòries: fibrosi quística.
5. Malalties cardiovasculars: cardiopaties congènites que precisen intervenció

quirúrgica, tractament. farmacològic i/o amb risc de mort sobtada.
6. Malalties oncològiques.
7. Malalties nefrològiques:

Insuficiència renal crònica.
Trasplantament renal.
Síndrome nefròtic.

8. Malalties endocrines:
Hipotiroïdisme congènit.
Hiperplàsia adrenogenital congènita.
Diabetis mellitus.

9. Malalties neurològiques: Epilèpsia.
10.Malalties hematològiques:

Hemofília.
Anèmia de cèl·lules falciformes.

11. Espina bífida.
12.Fissura Llavipalatina.
13. Immunodeficiències.
14.Al·lèrgia alimentària, al làtex i/o als himenòpters amb risc alt d’anafilàxia.
15.Que l’alumne tengui una malaltia crònica greu o una malaltia rara que requereixi

una intervenció sanitària immediata específica.


