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Preinscripció i matrícula curs 2020-21 
 

Criteris de baremació generals 
 

Criteri 1: Germans escolaritzats al centre o pares o tutors legals que hi treballin. 

Quan l'alumne o alumna té germans escolaritzats al centre educatiu o pares o 

tutors legals que hi treballen. 

Quan el germà o germana està escolaritzat en un altre centre públic amb el qual 

hi ha una relació d'adscripció. 

S'entén que un alumne o alumna té germans escolaritzats al centre quan aquests 

hi estan escolaritzats en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció. 

40 punts 

Documentació a presentar: 

El centre comprova directament aquestes circumstàncies. 

Si s'al·lega que el germà o germana està escolaritzat en un altre centre públic amb el qual hi ha 

una relació d'adscripció cal presentar un certificat del centre on està escolaritzat. 

 

Criteri 2: 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. 

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 

Documentació a presentar: 

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, certificat o volant 

municipal de convivència de l'alumne o alumna, on ha de constar que conviu amb la persona 

sol·licitant. En aquest cas, cal presentar el DNI renovat amb l'adreça correcta dins el termini per a 

la matrícula. 

Quan per aquest criteri es consideri el domicili del lloc de treball, còpia del contracte laboral o 

d'un certificat emès a aquest efecte per l'empresa. En el cas de treballadors en el règim 

d'autònoms, es té en compte el domicili acreditat a l'Agència Tributària i s'acredita amb una 

còpia del formulari de la declaració censal d'alta, modificació i baixa en el cens d'obligats 

tributaris (model 036). 
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Criteri 3: Renda anual de la unitat familiar 

Quan el pare o mare o tutor/a són beneficiaris de l'ajut de la renda garantida de 

ciutadania. 
10 punts 

Documentació a presentar: 

Documentació acreditativa de ser beneficiari/ària de la prestació econòmica de la renda 

garantida de ciutadania. 

 

Criteri 4: Discapacitat de l'alumne o alumna, pare, mare o germans 

Quan l'alumne o alumna acrediti una discapacitat de grau igual o superior al 33%, 

o quan el pare, la mare, tutor o tutora, un germà o una germana de l'alumne o 

alumna acrediti una discapacitat igual o superior al 33% 

10 punts 

Documentació a presentar: 

Original i fotocòpia del certificat de discapacitat de la persona que al·legui aquesta condició, 

emès pel Departament de Benestar Social i Família. 

També s'admeten els certificats de discapacitat emesos pels organismes competents d'altres 

comunitats autònomes. 

Es consideren afectats per una discapacitat igual o superior al 33% els pensionistes de la 

Seguretat Social que tinguin reconeguda una pensió d'incapacitat permanent de grau total, 

absoluta o de gran invalidesa i els de les classes passives que tinguin reconeguda una pensió de 

jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat. 

 

Criteris complementaris 

 

Criteri 5: Família nombrosa o monoparental 

Si l'alumne o l'alumna forma part de família nombrosa o monoparental. 15 punts 

Documentació a presentar: 

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

 


