Criteris de prioritat i barem
Quan el nombre de sol·licituds d'admissió és superior a l'oferta de places,
s'apliquen en primer lloc els criteris de prioritat generals i, en segon lloc, els
criteris de prioritat complementaris.
Aquests criteris, i el barem de punts que tenen associat, permeten puntuar
objectivament totes les sol·licituds d'admissió i poder ordenar-les.
Les sol·licituds que queden empatades s'ordenen a partir del número de
desempat que s'obté per sorteig.
Els criteris de prioritat i els punts que atorga cada un són els següents:
Criteris generals




Si en el moment en què es presenta la sol·licitud de preinscripció,
l'alumne o l'alumna té germans escolaritzats al centre o pares o tutors
que hi treballen: 40 punts.
o Aquest criteri és aplicable a infants i joves en situació d'acolliment
familiar.
Proximitat del domicili habitual de l'alumne o l'alumna al centre o
proximitat del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o la tutora.
o Quan el domicili habitual es troba a l'àrea d'influència del centre:
30 punts.
o Quan a instància del pare o la mare, el tutor o la tutora es pren en
consideració, en lloc del domicili habitual, la seva adreça del lloc
de treball, i aquesta és dins l'àrea d'influència del centre: 20
punts.
o En el cas de la ciutat de Barcelona, quan el domicili habitual és al
mateix districte municipal del centre sol·licitat en primer lloc, però
no en la seva àrea d'influència: 15 punts.
o Quan el domicili habitual és al mateix municipi del centre sol·licitat
en primer lloc, però no en la seva àrea d'influència: 10 punts.



Si el pare o la mare, el tutor o la tutora són beneficiaris de l'ajut de la
renda mínima d'inserció, calculat en funció dels fills a càrrec de la
persona perceptora: 10 punts.



Si l'alumne o l’alumna acredita una discapacitat de grau igual o superior
al 33%, o si el pare, la mare, el tutor o la tutora, un germà o una
germana de l'alumne o alumna acredita una discapacitat igual o superior
al 33%: 10 punts.

Criteris complementaris


Si l’alumne o l’alumna forma part d'una família nombrosa o
monoparental: 15 punts.



Si l'alumne o l'alumna té una malaltia crònica (inclosa la celiaquia) que
afecta el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic: 10 punts.



Si el pare, la mare, el tutor o la tutora o un germà o una germana de
l'alumne o l'alumna han estat escolaritzats en ensenyaments declarats
actualment gratuïts i universals en el centre per al qual es presenta la
sol·licitud: 5 punts.
o Són ensenyaments declarats actualment gratuïts i universals: el
segon cicle de l'educació infantil, l'educació primària i l'educació
secundària obligatòria, els PQPI i la formació professional de grau
mitjà.
o Són equivalents a aquests ensenyaments: el parvulari, l’educació
general bàsica (EGB) o els ensenyaments primaris, el primer i el
segon curs del batxillerat unificat polivalent (BUP) o el batxillerat
elemental o el batxillerat superior, i la FP1, i en general qualsevol
ensenyament que es cursava entre els 3 i els 16 anys.

Documentació a presentar en el moment de formalitzar la preinscripció


Imprès oficial de sol·licitud.



Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la
filiació. Si està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del
Departament de Benestar Social i Família.



Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a
o guardador/a de fet) o de la targeta de residència on consta el NIE si es
tracta de persones estrangeres.



Original i fotocòpia del DNI de l’alumne o alumna en cas que sigui major
de 14 anys o tingui DNI tot i ésser menor de 14 anys.



Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual). Si no se’n
disposa, el Departament d’Ensenyament consultarà el codi CIP de la
targeta sanitària individual al CatSalut.

Documentació a presentar només si s'al·lega


Renda per càpita de la unitat familiar documentació acreditativa de ser
beneficiari de la renda mínima d'inserció.



Proximitat del domicili de l'alumne/a o proximitat del lloc de treball del
pare, mare o tutor en el cas que l'adreça que figuri en el dni no
coincideixi amb la del full de sol·licitud, fotocòpia del certificat o volant
municipal de convivència de qui tingui la pàtria potestat o tutela de
l'alumne i resguard de la renovació del dni o comunicació amb registre
d'entrada del canvi de domicili a la delegació del govern, en el cas de
persones estrangeres.
En el cas del domicili del lloc de treball, s'acreditarà amb una còpia del
contracte laboral o d'un certificat de l'empresa. En el cas dels
treballadors en el règim d'autònoms s'acreditarà amb el formulari model
036.
En el moment de la matrícula s'ha de presentar el DNI renovat amb la
nova adreça.



Existència de germans al centre o de pares o tutors legals que hi
treballen, el centre fa la comprovació.



Certificat de discapacitat de l'alumne/a, pare, mare, tutor, tutora o
germans. Expedit pel departament de benestar social i família, ICAM o
organismes competents d'altres comunitats autònomes..



Certificat mèdic oficial o informe d'un/a metge/ssa del sistema públic
indicant el diagnòstic de malaltia crònica del sistema digestiu, endocrí o
metabòlic, inclosos els celíacs..



Original i fotocòpia carnet família nombrosa o monoparental, vigent.

