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OPCIONAL (depenent de les circumstàncies familiars específiques)

1

 Original i fotocòpia DNI/NIE del pare/mare/tutor/a legal (firmants de la sol·licitud).
 Original i fotocòpia del llibre de família (de totes les fulles escrites).
 Domicili Familiar1 (on estiga empadronat l’alumne/a):
o fotocòpia d’un rebut recent d’aigua, llum o gas. Si no coincideix amb el titular o el
domicili que figura en el DNI dels firmants, es presentarà un volant
d’empadronament expedit pel departament municipal d’Estadística, Oficina
d’Atenció al Ciutadà.
o contracte de lloguer (deu acreditar-se que s’ha efectuat el corresponent depòsit de
fiança: model 805 o 806).
 Domicili Laboral (pare/mare/tutor/a legal):
o certificat emés per l’empresa en que s’acredite suficientment la relació laboral i el
domicili del centre de treball.
o declaració censal d’alta, modificació i baixa en el cens d’empresaris, professionals i
retenidors (models 036 o 037).

En cas de custòdia compartida acordada judicialment, es considerarà domicili familiar aquell en què estiga empadronat l’alumne/a.

 Renda de la unitat familiar. Per a l’acreditació d’aquest criteri serà requisit imprescindible
omplir les dades que figuren en l’Annex VI de l’Orde, amb la firma de TOTS els majors de 16
anys que integren la unitat familiar.
 Discapacitat de l’alumnat, dels germans o germanes, pares, mares o tutors. S’acreditarà
per mitjà de la corresponent certificació de reconeixement del grau de discapacitat, emesa
per la Conselleria de Benestar Social o targeta acreditativa d’esta situació.
 Família nombrosa. S’acreditarà aportant el títol oficial. En cas d’estar en procés de
renovació caldrà aportar còpia del Títol de família nombrosa a renovar, així com còpia de la
sol·licitud de renovació.
 Família monoparental. S’acreditarà aportant el títol de família monoparental expedit per la
Conselleria competent en matèria de família.
 Acolliment familiar. S’acreditarà aportant la resolució administrativa o judicial per la qual
s’haja formalitzat, certificat emés per la Conselleria competent en matèria de benestar
social, en el qual es faça constar l’existència de l’acolliment i l’entitat dels acollidors.
 Acolliment residencial. S’acreditarà aportant certificació emesa per la Conselleria
competent en matèria de benestar social.
 Víctima de violència de gènere, terrorisme o desnonament. Es justificarà aportant resolució
judicial o administrativa en la qual s’acredite aquesta circumstància.
 Esportista d’elit. S’acreditarà aportant fotocòpia del BOE o del DOCV en el qual figura el
reconeixement com a tal o 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.
* La falsedat en les dades aportades donarà lloc a l’anul·lació de la sol·licitud, i s’escolaritzarà l’alumne o alumna en la forma prevista en l’ordre 7/2016.

