


 SISTEMA DE PUNTUACIONS: 

 L'adscripció  de  centre  és  determinant  a  l'hora  d'obtenir  plaça  .  I  això  perquè  totes  les  sol·licituds 

 de  preinscripció  en  un  institut  d'alumnes  que  hagin  estudiat  la  primària  en  una  escola  adscrita, 

 s'intentaran  assignar  per  davant  de  les  que  provinguin  d'altres  centres  no  adscrits,  i  amb 

 independència de la puntuació per criteris. 

 Només  en  el  cas  que  el  nombre  de  sol·licituds  d'alumnes  de  centres  adscrits  sigui  superior  al  nombre 

 de places de l'institut, entraran en joc els criteris prioritaris i complementaris. 

 Criteris prioritaris  : 

 ●  L'existència de  germans o germanes  que ja estudiïn en el mateix centre educatiu,  50 punts  . 
 ●  La  proximitat  geogràfica  del  domicili  habitual  o  del  lloc  de  treball  del  pare  o  la  mare  a 

 l'institut: 

 ○  Quan  el  domicili  habitual  de  la  família  es  troba  dins  la  zona  educativa  del  centre 

 escolar, se sumen  30 punts  . 

 ○  Quan  la  ubicació  del  lloc  de  feina  del  pare,  la  mare,  el  tutor  o  la  tutora  està  dins  la 

 zona educativa del centre, se sumen  20 punts  . 

 ○  Quan  el  domicili  familiar  es  troba  dins  del  mateix  municipi,  però  no  dins  de  la  zona 

 educativa del centre, se sumen  10 punts  . 
 ●  Si la família percep l'  ajut de la renda garantida de ciutadania  ,  15 punts  . 

 Criteris complementaris  : 

 Si hi ha un empat en la puntuació de les sol·licituds, s’aplica la puntuació dels criteris complementaris: 

 1.  Quan  el  pare,  la  mare  o  el  tutor  o  tutora  legal  treballen  al  centre  en  el  moment  en  què  es 

 presenta la sol·licitud de preinscripció, se sumen  10 punts  . 
 2.  Quan l'infant forma part d'una  família nombrosa o monoparental  , se sumen  10 punts  . 
 3.  Quan l'alumne o alumna hagi nascut en un  part múltiple  , se sumen  10 punts  . 
 4.  Quan l'alumne o alumna es troba en situació d'  acolliment familiar  , se sumen  10 punts  . 
 5.  Si  algun  membre  de  la  família  té  una  discapacitat  ,  igual  o  superior  al  33  %,  se  sumen  15 

 punts  . 
 6.  Si  s'acredita  la  condició  de  víctima  de  violència  de  gènere  o  de  terrorisme,  se  sumen  10 

 punts  . 



 PREPARA LA DOCUMENTACIÓ: 

   Per  fer  la  sol·licitud  de  preinscripció  cal  presentar  tota  la  documentació  de  manera  telemàtica,  escanejant 
 o fotografiant tots els documents demanats per ambdues cares  dins el període establert  . 

 Els  documents necessaris  per acreditar la identitat de les famílies en la sol·licitud de preinscripció són: 

 ●  Llibre de família  o altre documents relatius a la filiació. 

 ●  DNI del pare, mare o tutor/a  . 
 ○  Si  s’és  estranger:  targeta  de  residència  on  consta  el  NIE  o  el  passaport,  i  si  és  estranger 

 d’un  país  membre  de  la  Unió  Europea,  caldrà  adjuntar  el  document  d’identitat  del  país 

 d’origen. 

 Els documents necessaris per acreditar els  criteris prioritaris  són: 

 ●  Per justificar la proximitat geogràfica  : 
 ○  Del  domicili  habitual  ,  es  consultaran  les  dades  del  padró;  en  cas  de  canvi  de  domicili, 

 cal acreditar la residència amb un certificat o volant de convivència. 

 ○  Del  lloc de treball  del pare/mare/tutor/a, contracte laboral o certificat de l‘empresa. 

 ●  Per  justificar  que  es  perceb  la  renda  mínima  ,  cal  aportar  el  certificat  o  resolució  de  la 

 Generalitat de Catalunya. 

 Per acreditar els  criteris complementaris  caldrà: 

 ●  En  el  cas  dels  carnets  de  família  nombrosa  o  monoparental  vigents  ,  emesos  per  la 

 Generalitat  de  Catalunya,  es  validarà  automàticament;  si  són  d'un  altre  organisme,  cal  presentar 

 el carnet de família nombrosa o el de família monoparental en vigor. 

 ●  El  fet  d'haver  nascut  en  un  part  múltiple  s'acredita  amb  el  llibre  de  família  o  la  certificació 

 electrònica de la inscripció de naixement. 

 ●  La  situació  d’acolliment  familiar  s’acredita  amb  la  resolució  d’acolliment  del  Departament  de 

 Drets Socials. 

 ●  Per  acreditar  que  un  membre  de  la  unitat  familiar  té  una  discapacitat  superior  al  33% 

 reconeguda  per  la  Generalitat  de  Catalunya,  es  validarà  automàticament;  si  és  d'un  altre 

 organisme, cal aportar el certificat o la  targeta acreditativa. 
 ●  La  condició  de  víctima  de  violència  de  gènere  o  terrorisme  ,  s’acredita  amb  la 

 setència  judicial,  l’ordre  de  protecció  vigent,  o  l’informe  dels  serveis  socials,  o  el 

 certificat de víctima de terrorisme. 


