
CRITERIS D’ADMISSIÓ-ESO DOCUMENTACIÓ QUE HO ACREDITA-ESO OBSERVACIONS-ESO 
REQUISIT ACADÈMIC Certificat de promoció  

GERMANS O GERMANES 
MATRICULATS EN EL CENTRE 

El centre verificarà aquest criteri*. 
Sols en el cas de cognoms no coincidents s’acreditarà la relació per 
mitjà del llibre de família, certificat del registre civil o sentència 
per la qual s’adjudique la tutela 

*Existència de germans o germanes en el curs 21/22 i la seua 
continuïtat en el curs 22/23. 

DOMICILI O LLOC DE TREBALL 
D’UN QUALSEVOL DELS PARES 
O TUTORS 

DOMICILI 
DNI del pare, mare o tutor/a i un rebut recent d’aigua, llum, 
telèfon o contracte de lloguer. 
LLOC DE TREBALL 
Els treballadors per compte d’altre:  
Certificat emés per l’empresa en què s’acredite la relació laboral i 
domicili del centre de treball 
Els treballadors per compte propi: 
Declaració censal d’alta, modificació i baixa en el cens 
d’empresaris, professionals i retenidors (Model 036 o 037) 
 

DOMICILI: 
Si hi ha discrepància entre els domicilis que figuren en ambdós 
documents es podrà requerir un certificat de residència lliurat per 
l’ajuntament. 
En cas de custòdia compartida acordada judicialment, es 
considerarà domicili familiar aquell en què estiga empadronat 
l’alumne o alumna 
En el cas que es presente contracte de lloguer, haurà d’acreditar-se 

que s’ha efectuat el corresponent dipòsit de fiança (model 805 o 

806) en la conselleria competent en matèria d’hisenda. 

Si l’alumne/a resideix en un internat es considerarà el domicili de la 

residència el domicili de l’alumne/a 

PARES/MARES/TUTORS/ES 
TREBALLADORS EN ELCENTRE 

Aquesta circumstància l’acreditarà la Direcció del Centre  

RENDA VALENCIANA 
D’INCLUSIÓ (RVI) 

Informació subministrada al centre educatiu per l’AEAT (en cas 
que es marque la casella en la sol·licitud d’admissió) 

 

RENDA FAMILIAR Informació subministrada al centre educatiu per l’AEAT (en cas 
que es marque la casella en la sol·licitud d’admissió) 

 

FAMÍLIA NOMBROSA Títol Oficial de família nombrosa  

FAMÍLIA MONOPARENTAL Títol Oficial de família monoparental Expedit per la Conselleria competent en matèria de família 
ACOLLIMENT FAMILIAR O 
RESIDENCIAL 

Resolució administrativa o judicial, Certificat emés per la 
Conselleria competent em matèria de benestar social* 

*Cal que conste l’existència de l’acolliment i l’entitat dels acollidors 

VÍCTIMA DE VIOLÈNCIA DE 
GÈNERE, TERRORISME O 
DESNONAMENT 

Resolució judicial o administrativa Cal que el document acredite aquesta circumstància 

DISCAPACITAT Certificat o Targeta acreditativa, emesa per la Conselleria 
competent en matèria de benestar social 

 

ESPORTISTA D’ELIT, D’ALT 
NIVELL O D’ALT RENDIMENT 

Fotocòpia del BOE o DOGV 
Certificat d’esportista d’alt rendiment emés pel Consell Superior 
d’Esports 

El lloc d’entrenament s’acreditarà amb certificat emés pel 
representant legal del club o federació 
 

 


