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Quan el nombre de sol·licituds d’admissió és superior a l’oferta de places s’apliquen els 

criteris de prioritat, primer el criteri específic de l’ensenyament, després els criteris 

generals i, per últim els complementaris. 

 

Qualsevol criteri no acreditat en el termini que s’estableixi no es considerarà a l’efecte de 

barem. 

 

La sol·licituds que després d’aplicar aquests criteris encara tenen la mateixa puntuació 

s’ordenen a partir del número de desempat que s’obté per sorteig. 

 

Criteri específic 

 

Les persones que cursin simultàniament ensenyaments professionals de música o de 

dansa tindran prioritat en l’admissió. 

 

Criteris generals   

 

a) Existència de germans escolaritzats al centre o de pares o tutors legals 

que hi treballen. 

S’entén que un alumne/a té germans escolaritzats al centre quan aquests ho 

estan en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció. S’entén que un 

pare o mare, tutor o tutora legal treballa en el centre quan en el moment de 

presentar la sol·licitud de preinscripció hi exerceix una activitat continuada amb 

una jornada mínima en el centre de 10 hores setmanals, amb el corresponent 

nomenament d’interí o substitut o amb una contracte laboral o administratiu: 40 

punts. 

 

* Aquest criteri també és aplicable als joves en situació d’acolliment familiar 

atenent a la composició de la família acollidora. 

 

b) Proximitat del domicili habitual de l’alumne/a o proximitat del lloc de 

treball de la persona sol·licitant. 

La proximitat del domicili habitual de l’alumne/a al centre o, si escau, proximitat 

del lloc de treball de pare o mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet 

( en el sentit de guarda legal previst al dret civil català o de resolució d’acolliment 

del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies), o de l’alumne/a si és major 

d’edat: 

1. Quan el domicili habitual es troba a l’àrea d’influència del centre:  

30 punts. 

2. Quan a instància del pare o mare, tutor o tutora, guardador o guardadora 

de fet 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: 20 punts. 

3. Quan el domicili habitual, és al mateix municipi on està ubicat el centre 

sol·licitat en primer lloc, però no en la seva àrea d’influència: 10 punts. 

 

Per aquest criteri de proximitat al centre, no es pot acumular més d’una 

puntuació malgrat es doni més d’un dels supòsits que s’hi preveuen. 



      
   

 

 

c) Beneficiaris renda mínima d’inserció. 

Quan el pare o la mare, el tutor o la tutora siguin beneficiaris de l’ajut de la renda 

mínima d’inserció, calculat en funció dels fills a càrrec de la persona perceptora: 

10 punts. 

 

d) Discapacitat de l’alumne/a , el pare, la mare, el tutor, la tutora o 

germanes o germans. 

Quan l’alumne/a acrediti una discapacitat de grau igual o superior al 33%, o quan 

el pare, la mare, el tutor o la tutora, un germà o una germana de l’alumne/a 

acrediti una discapacitat igual o superior al 33%: 10 punts. 

 

e) Expedient acadèmic. 

Els punts corresponents a la nota mitjana de l’expedient dels estudis que 

permeten l’accés al batxillerat o, si l’alumne/a encara els està cursant en el 

moment de presentar la sol·licitud d’admissió, la nota mitjana dels cursos 

d’aquests estudis ja avaluats definitivament, en ambdós casos, calculada amb dos 

decimals. 

 

Criteris complementaris 

 

a) Condició legal de família nombrosa o monoparental. 

Si l’alumne/a forma part d’una família nombrosa o una família monoparental: 15 

punts. 

 

 

 

 

 


