
CRITERIS DE PRIORITAT, COM ACREDITAR-LOS I BAREM QUE S'APLICA 

Quan el nombre de sol·licituds és superior a l'oferta, s'apliquen les prioritats i els criteris que 
determina la normativa vigent per ordenar les sol·licituds i assignar els llocs escolars dels 
centres. Aquests criteris poden ser prioritaris o complementaris 

 

Prioritat en l'admissió per adscripció entre centres 
Les peticions de les sol·licituds de preinscripció s'ordenen, d'acord amb les prioritats i els 
criteris previstos per a cada ensenyament, de la manera següent: 

a) En primer lloc, i en el cas de l'educació secundària obligatòria i el batxillerat i pels centres de 
referència que es determinin, es té en compte primer la prioritat per cursar simultàniament 
ensenyaments professionals de música o dansa, seguir programes esportius d'alt rendiment o 
ésser esportista d'alt nivell. Després, en el cas dels ensenyaments obligatoris i el batxillerat, es 
tenen en compte les peticions preferents en relació amb l'adscripció entre centres i 
ensenyaments i que són prioritàries respecte de les no preferents. 

b) En segon lloc, d'acord amb la suma de puntuació corresponent als criteris prioritaris. 

c) En tercer lloc, en igualtat de puntuació de criteris prioritaris, d'acord amb la suma de la 
puntuació corresponent als criteris complementaris. 

Per desfer les situacions d'empat que es produeixen després d'aplicar els criteris prioritaris i 
complementaris, l'ordenació de les sol·licituds es fa mitjançant el procediment de desempat 
previst en el punt 7 de la  Resolució. 

 

Criteris prioritaris 
a) Existència de germans escolaritzats al centre. Barem: 50 punts. 

b) Proximitat del domicili habitual de l'alumne/a al centre o, si escau, proximitat del lloc de 
treball del pare o mare, tutor/a o guardador/a de fet, o de l'alumne/a si és major d'edat: 

 Quan el domicili habitual es troba a la zona educativa del centre: 30 punts. 

 Quan a instància del pare o mare, tutor/a o guardador/a de fet es pren en consideració, 
en comptes del domicili habitual, l'adreça del lloc de treball d'un d'ells, i aquesta és dins 
la zona educativa del centre: 20 punts. 

c) Renda anual de la unitat familiar (Renda garantida):  Barem: 15 punts. 

 

Criteris complementaris 
a) Discapacitat de l'alumne/a, pare o mare, tutor/a o germans (grau igual o superior al 33%). 
Barem: 15 punts. 

b) Quan el pare o mare o tutor/a legal treballa en el centre, en el moment de presentar la 
sol·licitud de preinscripció. Barem: 10 punts. 

c) Pel fet de formar part d'una família nombrosa.  Barem: 10 punts. 

d) Pel fet de formar part d'una família monoparental. Barem: 10 punts. 

e) Pel fet que l'alumne/a hagi nascut en un part múltiple. Barem: 10 punts. 

f) Pel fet que l'alumne/a es trobi en situació d'acolliment familiar. Barem: 10 punts. 

g) Quan s'acrediti la condició de víctima de violència de gènere o terrorisme. Barem: 10 punts. 

 

Altres situacions previstes en la norma 

La comissió de garanties d'admissió valorarà les sol·licituds en què s'al·legui el trasllat de la 
unitat familiar degut a la mobilitat forçosa del pare, mare o tutor o tutora legal, la discapacitat 
sobrevinguda en qualsevol dels membres de la família o un canvi de residència derivat d'actes 
de violència de gènere o d'assetjament escolar. En aquests casos, cal adjuntar la documentació 
acreditativa de la circumstància. 


