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BAREM I CRITERIS DE PRIORITAT PER A LA  
PREINSCRIPCIÓ DEL CURS 2020/2021 

 
Criteri específics 

1. Adscripció de centre . 

1.1. Acreditació: No s’ha d’acreditar amb cap document. 

 

Criteris generals 

1. Existència de germans escolaritzats al centre o de pares o tutors legals que hi treballen. També si els 

germans estan en un centre públic considerat com a centre únic. 

1.1. Acreditació: No s’ha d’acreditar, el centre en fa la comprovació. Si el germà està en un centre públic 

considerat com a centre únic cal un certificat del centre on està escolaritzat. 

1.2. Barem: 40 punts 

 

2. Proximitat del domicili habitual de l’alumne al centre o del lloc de treball del pare o mare. 

2.1. Domicili habitual dins de  l’àrea d’influència. 

2.1.1.  Acreditació: No s’ha d’acreditar, les dades s’obtindran electrònicament mitjançant l’accés al 

padró municipal d’habitants. Només en el cas que el Departament d’Educació no pugui accedir a 

les dades, el domicili s’haurà d’acreditar amb el DNI o NIE de la persona sol·licitant o el certificat o 

volant de convivència de l’alumne/a, abans del finalitzar el període de reclamació a la llista de 

sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional. 

2.1.2. Barem: 30 punts. 

 

2.2. L’adreça del lloc de treball del pare o de la mare està  dins de l’àrea d’influència. 

2.1.1. Acreditació: Còpia del contracte laboral o certificat emès per l’empresa. En cas d’autònoms el 

model 036 i 037. 

2.1.2. Barem: 20 punts. 

 

3. Beneficiaris de l’ajut de la renda garantida de ciutadania. 

3.1. Acreditació: Documentació que acrediti ser beneficiari d’aquest ajut. 

3.2. Barem: 10 punts. 

 

4. Discapacitat de grau igual o superior al 33% de l’alumne, pare o mare o germans . 

4.1. Acreditació: No s’ha d’acreditar, les dades s’obtindran electrònicament del Departament de Treball, 

Afers Socials i Família. Només en el cas que el Departament d’Educació no pugui accedir a les dades o 

si l’organisme emissor és d’una altra comunitat autònoma, el criteri s’acreditarà mitjançant l’original i 

fotocòpia de la targeta acreditativa de la discapacitat o del certificat de la persona que al·lega la 

discapacitat bans del finalitzar el període de reclamació a la llista de sol·licituds de preinscripció al 

centre amb la puntuació provisional. 

4.2. Barem: 10 punts.  

 

5. Expedient acadèmic 

5.1. Acreditació: Si es tracta d’estudis antics: original i fotocòpia de la pàgina 27 del llibre d’escolaritat 

d’ensenyament bàsic, si en ell apareix la qualificació mitjana de l’etapa en forma numèrica. En el cas 

d’alumnes que han finalitzat l’ESO actualment a Catalunya a partir del curs 2017-2018 o que 

actualment cursen quart d’ESO, no és necessari presentar cap certificat de la qualificació mitjana de 

l’expedient, ja que s’obté de les bases de dades del Departament d’Educació i es mostra a la llista de 

sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional. Si no s’ha pogut obtenir, és 

necessari presentar el certificat de la qualificació abans de finalitzar el període de reclamacions a la 

llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional. 
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Criteri complementari 

1. Família nombrosa o família monoparental. 

1.1. Acreditació: No s’ha d’acreditar, les dades s’obtindran electrònicament del Departament de Treball, 

Afers Social i Família. Si no es pot accedir a les dades o l’organisme emissor és d’una altra comunitat 

autònoma, el criteri s’acredita mitjançant l’original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o 

monoparental vigent abans de finalitzar el període de reclamació a la llista de sol·licituds de 

preinscripció al centre amb la puntuació provisional. 

1.2. Barem: 15 punts. 

 

 

 


