
 

 

 

PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ  

CURS 2020 – 2021 
 

 

CRITERIS DE PUNTUACIÓ 
 

Per ordenar les sol·licituds d'admissió i assignar les 

places del centre, quan el nombre de sol·licituds és 

superior a l'oferta, s'aplica un barem de prioritat 

d'admissió, segons diversos criteris, generals i 

complementaris. 

 

Criteris generals 

CRITERI PUNTUACIÓ 

 Quan l’alumne o alumna té germans o 

germanes escolaritzats al centre o 

pares/mares o tutors/es legals que hi 

treballen en el moment en què es presenta 

la preinscripció 

 

40 punts 

  
 Quan el domicili de la persona 

sol·licitant estigui en l’àrea de 

proximitat del centre 

 

30 punts 

 Quan a instància del pare o mare, tutor o 

tutora, guardador o guardadora de fet, es 

prengui en consideració en comptes del 

domicili del alumne o alumna, l’adreça del 

lloc de treball d’un d’ells, i aquest és 

dins l’àrea de proximitat del centre 

 

 

 

 

 

20 punts 

 

  
 Quan l’alumne o alumna acrediti una 

discapacitat de grau igual o superior a 

33% o quan el pare o la mare, tutor o 

tutora, un germà o una germana, del alumne 

o alumna acrediti una discapacitat igual o 

superior al 33% 

 

 

10 punts 

  
 Quan el pare o la mare, tutor o tutora, 

siguin beneficiaris de l’ajut de la renda 

mínima d’inserció 

 

10 punts 

 

  
Criteris complementaris 

  
 Pel fet de formar part de família nombrosa 

  o monoparental 

15 punts 

  



 

 

 

Les sol·licituds són numerades per ordre de presentació, 

per tal que tinguin assignat un número si cal arribar al 

sorteig.  

 

El Departament d’Ensenyament, estableix que s’efectuarà un 

sorteig públic a fi d’ordenar les sol·licituds empatades. 

 

El sorteig es farà públic a l’escola bressol, en la data 

assignada al calendari de preinscripcions. 

 

 

DOCUMENTACIÓ 
 

Cal presentar juntament, amb la sol·licitud de 

preinscripció: 

 

 Original i fotocòpia del llibre de família o altres 

documents relatius a la filiació. 

 

 Original i fotocòpia del DNI de la persona 

sol·licitant (pare, mare, tutor, tutora, guardador, 

guardadora de fet) o de la targeta de residència on 

consta el NIE, el passaport o el llibre de família 

del país d’origen. 

 

 Original i fotocòpia de la targeta sanitària 

individual de l’infant. 

 

En cas que s’hagin de justificar criteris de prioritat, 

també: 

 

 Renda anual de la unitat familiar. (Documentació 

acreditativa de ser beneficiari de la renda mínima 

d’inserció) 

 Proximitat del domicili del alumne o alumna o, si 

s’escau del lloc de treball de la persona 

sol·licitant: 

 Només quan el domicili familiar que s’al·lega, no 

coincideix amb el DNI o amb el NIE de la persona 

sol·licitant s’aportarà un certificat de convivència 

del alumne o alumna.  

 Quan per aquest criteri es consideri el domicili del 

lloc de treball, s’acreditarà mitjançant l’aportació 

d’una còpia del contracte laboral o d’un certificat 

emès a l’efecte per l’empresa. 

 En cas d’existència de germans o germanes matriculats 

al centre educatiu o de pares/mare o tutors/es legals 



que hi treballen el centre ho comprovarà directament, 

per tant no cal presentar cap document. 

 Discapacitat de l’alumne/a, pare, mare, tutors/es o 

germans/es. (Original i fotocòpia del certificat o 

targeta acreditativa de la discapacitat de la persona 

que al.lega aquesta condició emès pel Departament de 

Treball Afers Socials i Famílies. 

 Condició legal de família nombrosa. (Original i 

fotocòpia del carnet de família nombrosa vigent). 

 Condició legal de família monoparental. (Original i 

fotocòpia del carnet de família monoparental vigent). 

 

 

La falsedat o frau en les dades aportades comporta la 

invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre 

en relació amb el criteri afectat. 


