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  Criteris de prioritat en l'admissió de l'alumnat
de  cicles formatius de grau mitjà 

Criteris específics de prioritat

Qualificació mitjana dels estudis o curs que en permeten l'accés o qualificació de la prova d'accés.

Assignació

Si un centre ofereix un mateix nivell d'un cicle formatiu en torn de matí i en torn de tarda, l'oferta, les 
peticions i l'admissió es faran tenint en compte el torn.

Les  peticions  s'ordenen,  dins  de  cada  via,  d'acord  amb la  qualificació  mitjana  dels  estudis  o  la
qualificació de la prova que permeten l'accés al cicle.

Per a alumnes que hi accedeixin per la via d'ESO o estudis equivalents, es fa una reserva de places
del 60%. 

Per als alumnes que hi accedeixen per la via dels PQPI, es fa una reserva de places del  20%. Per
aquesta via hi accedeixen els alumnes procedents de la formació professional bàsica. 

Per a alumnes que hi accedeixen via prova d'accés o que tenen l'exempció total d'aquesta prova,
curs específic d'accés o que tenen altres titulacions que en permeten l'accés, es fa una reserva de
places del 20%.

Per desfer les situacions d'empat després de l'aplicació de tots els criteris, s'aplica el resultat del
sorteig que es preveu en el punt 7.a) de la Resolució ENS/406/2017, de 24 de febrer.

Si  per  alguna  d'aquestes  de  les  vies  d'accés  no  s'ocupen  totes  les  places  reservades  que  li
correponen, les vacants es repartiran a la resta de les vies de forma proporcional.
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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. 

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.

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 igual al 33% de l'alumne/a, pare, mare o germans: 10 punts

Pel criteri de l'expedient acadèmic, s'atorguen els punts corresponents a la qualificació mitjana de l'expedient
dels estudis que permeten l'accés al batxillerat o, si l'alumne encara els està cursant en el moment de presentar
la sol·licitud d'admissió,  la qualificació  mitjana dels cursos d'aquests  estudis  ja avaluats definitivament,   fins
aquest moment, calculada amb dos decimals.

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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