
Institut Antoni Pous i Argila

Criteris de prioritat en l'admissió de 
l'alumnat de batxillerat

A cada sol·licitud se li assigna de manera aleatòria un número que ha de servir per ordenar-les en cas d'empat.

Quan el nombre de sol·licituds d'admissió és superior a l'oferta de places s'apliquen, per ordre: els criteris de 
prioritat específics, els criteris generals i els criteris complementaris.

Aquests criteris, i el barem de punts que tenen associat, permeten puntuar objectivament totes les sol·licituds 
d'admissió i poder ordenar-les. El barem s'aplica en relació amb el centre demanat en primer lloc i es manté per 
la resta de peticions. En les situacions d'empat que es produeixin després d'aplicar aquests criteris, l'ordenació 
de les sol·licituds afectades es fa per sorteig públic. 

Criteri específic 

• Tenen preferència els alumnes que procedeixin dels centres i ensenyaments que hi són adscrits, 
excepte per la modalitat d'arts. 

Criteris generals

• Germans escolaritzats al centre o pares o tutors legals que hi treballin: 40 punts
 

• Proximitat del domicili habitual de l'alumne o alumna al centre o proximitat del lloc de treball del pare, la 
mare, tutor o tutora, guardador o guardadora de fet (o proximitat del lloc de treball de l'alumne o alumna 
major d'edat):

• Quan el domicili habitual estigui a l'àrea d'influència del centre: 30 punts. 
• Quan a instància de la persona sol·licitant es prengui en consideració l'adreça del lloc de treball 

del pare, la mare, el tutor o la tutora, el guardador o la guardadora de fet, i aquest és dins l'àrea 
d'influència del centre: 20 punts.  

• 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.

• Renda anual de la unitat familiar 
• Quan el pare o la mare, el tutor o la tutora, siguin beneficiaris de l'ajut de la renda mínima 

d'inserció: 10 punts. 

• Discapacitat de grau superior o igaul al 33%  de l'alumne/a, pare, mare o germans: 10 punts

Criteris complementaris

• Si l'alumne o l'alumna forma part de família nombrosa o monoparental: 15 punts.
• Si l'alumne o alumna té una malaltia crònica que afecta el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, 

inclosos els celíacs: 10 punts.
• Si el pare, la mare, els tutors o els germans han estat escolaritzats, en ensenyaments declarats 

actualment gratuïts i universals, al centre per al qual es presenta la sol·licitud: 5 punts. 
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