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CIRCULAR INFORMATIVA
Els alumnes que es matriculen a partir de 3r d'ESO i fins als 28 anys han de pagar
l’assegurança escolar obligatòriament. Per a fer-ho cal tindre el NUSS. Aquest
document s’obté complimentant l’imprès TA1 que es presentarà junt als documents de
la matrícula i el DNI o NIE.
Què tràmits s'han de realitzar?
- Cal emplenar l'imprès TA1, es pot obtenir en el següent enllaç www.seg-social.es o en
la web del nostre centre.
- Els formularis del TA1 han d'anar signats pel SOL·LICITANT ENCARA QUE SIGA MENOR
D'EDAT, i aportar ORIGINAL I FOTOCÒPIA DEL DNI DEL MENOR QUE NO ESTIGA
CADUCAT.
- En el cas de no signar el menor la sol·licitud i signar els pares, hauran d'aportar també
ORIGINAL I FOTOCÒPIA DEL LLIBRE DE FAMÍLIA.
On es tramita?
Via presencial : La sol·licitud i documentació sol·licitada haurà de presentar-se en el
centre en el cas de dels alumnes de 3r d’ESO i els d’FP Bàsica en el moment de
formalitzar la matrícula. La resta d’alumnat en cas de pèrdua han de sol·licitar el duplicat
en La Tresoreria General de la Seguretat Social, Av. L'Aigüera, 1, 03501 Benidorm, Alicante
Via telemàtica: Accedint, amb certificat digital, al servici de la Seu Electrònica,
"Assignació de número de la Seguretat Social".
L'objecte de la seua sol·licitud i assignació respon a la obligatorietat de l'assegurança
escolar per als alumnes a partir de 3r d'ESO
Què fer en cas d’accident escolar?
En el moment que l’alumnat realitze el pagament de l’assegurança escolar queda cobert
per aquesta. Podeu consultar les cobertures en la web del centre.
En cas de patir un accident escolar el centre educatiu emplenarà abans de rebre
l’assistència sanitària el part d’accident, si es possible, i s’acompanyarà a l’alumne/a al
centre de salut amb el part omplert. Es cas contrari, els responsables de l’alumne/a
hauran de dirigir-se al centre educatiu el més aviat possible per a replegar-lo i
presentar-lo en el centre sanitari on ha estat atès l’alumne/a. La família ha de saber
que en cas de no presentar el part al centre sanitari, aquest li passarà la factura amb
les despeses ocasionades.

