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PREINSCRIPCIÓ ESO CURS 2019-2020: BAREMACIÓ  

INSTITUT NARCÍS OLLER 

Els sol•licitants de plaça s’ordenen  en funció d’una llista baremada. En aquesta llista 
van en primer lloc els alumnes que compleixen el criteri específic. Aquests 
s’ordenen per la suma dels punts dels criteris generals i complementaris 
degudament acreditats. A continuació van els alumnes que no compleixen el criteri 
específic. Aquests alumnes no preferents també s’ordenen per la suma dels punts que 
obtenen pels criteris generals i complementaris acreditats. 

1. CRITERI ESPECÍFIC:  

 criteri Documentació  

 
Preferent 

Cursar el 6è a un centre adscrit ( tots els de la 
comarca  de l’Alt Camp excepte Claret, Cor de Maria, 
Alcover, la Masó i la Riba) 

 
No s’ha de presentar 
cap document 

No 
preferent 

Cursar el 6è de primària en qualsevol altre centre 
educatiu 

 

2. CRITERIS GENERALS: 

punts criteri Documentació 

40 2.1.Existència de germans escolaritzats a 
l’institut, o   de pares o tutors legals que hi 
treballen. S’entén que un alumne o alumna té germans 

escolaritzats al centre quan aquests ho estan en el moment de 
presentar la sol·licitud de preinscripció.  

 

 No cal cap document 
 

30   
 
 
 

2.2.Domicili habitual de l’alumne o alumna a 
l’àrea d’influència del centre: Comarca de l’Alt 
Camp, excepte els municipis d’Alcover, el Milà, 
la Masó i la Riba.    
 
(Si l’alumne s’acull a aquest criteri, no pot acollir-se 
al criteri de la proximitat del lloc de treball de pare o 
mare, exposat al criteri 2.3) 

Original i fotocòpia del DNI de la 
persona sol·licitant o de la targeta 
de residència on consta el NIE en 
el cas de persones estrangeres. 
Quan el domicili habitual que 
s’al·lega no coincideix amb el del 

DNI, amb el de la targeta de 
residència on consta el NIE o es 
tracta de persones estrangeres sense 
NIE, s’acredita amb el certificat o 
volant municipal de convivència de 
l’alumne o alumna, on ha de 
constar que conviu amb la persona 
sol·licitant. 

 

20 2.3. Quan a instància del pare o mare, tutor o 
tutora, es prengui en consideració, en comptes 
del domicili habitual, l’adreça del lloc de 
treball d’un d’ells, i aquesta és dins l’àrea 
d’influència del centre. 
 

Còpia del contracte laboral o 
un certificat emès a aquest 
efecte per l’empresa. 
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2. CRITERIS GENERALS (CONTINUACIÓ) 

punts criteri documentació 

10 2.4.Quan el pare o mare o tutor o 
tutora, siguin beneficiaris de l’ajut de 
la renda garantida de ciutadania 

Documentació acreditativa de ser beneficiari de 
la prestació econòmica de la renda garantida de 
ciutadania 

10 2.5.Quan l’alumne o alumna acredita 
una discapacitat de grau igual o 
superior al 33%, o quan el pare o 
mare, tutor o tutora, un germà o 
germana de l’alumne o alumna 
acredita una discapacitat igual o 
superior al 33%. 

Original i fotocòpia de la targeta acreditativa de 
la discapacitat o del certificat de discapacitat de 
la persona que al·lega aquesta condició emès 
pel Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies 

 

3. CRITERIS COMPLEMENTARIS 

15 3.1.Pel fet de formar part d’una 
família nombrosa o família 
monoparental. 

Original i fotocòpia del carnet de família 
nombrosa o monoparental vigent. 
 

 
 
 
 
PUBLICACIÓ DE LLISTES AMB EL BAREM PROVISIONAL A LA CARTELLERA DEL 
CENTRE : 26 D’ABRIL  
PERIODE DE RECLAMACIONS:  29 D’ABRI AL 3 DE MAIG 
LLISTES AMB BAREM DEFINITIU: 8  DE MAIG 
PUBLICACIÓ LLISTES D’ADMESOS: 12 DE JUNY 


