PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA
CURS 2019-2020
CRITERIS GENERALS A EFECTES DE BAREM
Existència de germans escolaritzats al centre o
pares o tutors legals que hi treballin:
S’entén que un alumne té germans escolaritzats al centre
quan aquests ho estan en el moment de presentar la
sol·licitud de preinscripció. S’entén que un pare/mare o
tutor/a legal treballa en el centre quan en el moment de
presentar la sol·licitud de preinscripció hi exerceix una
activitat continuada.

40 punts

Proximitat del domicili habitual de l’alumne al
centre o, si s’escau, proximitat del lloc de treball
del pare/mare, tutor/a, o de l’alumne quan sigui
major d’edat:
- Quan el domicili habitual es troba a l’àrea d’influència
del centre.

30 punts

- Quan a instància del pare/mare, tutor/a, 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

- 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.
Renda anual de la unitat familiar:
Quan el pare/mare, tutor/a, siguin beneficiaris de l’ajut
de la renda mínima d’inserció, calculat en funció dels fills
a càrrec de la persona perceptora.
Discapacitat de l’alumne, pare/mare o germans:
Quan l’alumne acredita una discapacitat de grau igual o
superior al 33%, o quan el pare/mare, tutor/a, o un
germà de l’alumne acredita una discapacitat igual o
superior al 33%.
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En el cas del BATXILLERAT, es tindrà en compte la nota mitjana.
Quan l’alumne demana plaça per estudiar batxillerat, es calcula amb dos
decimals la nota 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 nota mitjana dels cursos d’aquests
estudis ja avaluats definitivament, i se li assignen els punts corresponents
a la nota mitjana.

CRITERIS COMPLEMENTARIS A EFECTES DE BAREM
Pel fet de formar part d’una família nombrosa o
monoparental.

15 punts

Sorteig públic
Per tal de resoldre les situacions d’empat que es produeixen en aplicar els
criteris de prioritat, El Departament d’Ensenyament assigna aleatòriament
un número a cada sol·licitud presentada; aquest número es fa públic a la
llista de sol·licituds amb la puntuació provisional.
En el dia indicat al calendari, s’efectuen els sorteigs públics per tal de
determinar el número a partir del qual es fa l’ordenació de les
corresponents sol·licituds en cas d’empat.
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