
CRITERIS I BAREMS 
 

criteris generals de prioritat en l’admissió de l’alumnat barem documentació a presentar 

� Germans escolaritzats al centre 

- Quan l'alumne/a té germans o germanes escolaritzats al centre o pares o tutors  

legals que hi treballen en el moment que es presenta la preinscripció.  

NO ES TINDRÀ EN COMPTE EL FET DE TENIR GERMANS O GERMANES EN 
ALGUN INSTITUT ADSCRIT. 

 
40 punts 

 . Ho comprova el propi centre. 
 

� Proximitat del domicili habitual o del lloc de treball al 
centre(només una opció) 

. Quan el domicili de la persona sol·licitant estigui en l'àrea de proximitat del centre. 
 

. Quan, a instància del pare o la mare, el tutor o la tutora, o de l'alumne/ quan sigui 

major d'edat, es prengui en consideració, en comptes del domicili de l'alumne/a, 

l’adreça del lloc de treball , i aquesta és dins l’àrea de proximitat del centre. 

 

. Quan el domicili de la persona sol·licitant és al mateix municipi on és ubicat el     

centre, però no en l'àrea de proximitat del centre sol·licitat en primer lloc 

 
 
30 punts 
 
 
20 punts 
 
 
 
10 punts 

. 
- Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de 

residència. Si el domicili que s’al·lega no coincideix amb el del DNI o el 

de la targeta, cal presentar Certificació municipal de convivència . 

 

. Còpia del contracte laboral o d’un certificat emès per l’empresa. 

 

 

 

. La mateixa documentació necessària per a comprovar el domicili. 
 

� Renda anual 
-        Quan el pare o la mare, el tutor o la tutora, siguin beneficiaris de l'ajut de la                      
renda mínima d'inserció. 

 
10 punts 

.Documentació acreditativa de ser beneficiari de la prestació econòmica 

de renda mínima d’inserció. 

� Discapacitat 
- Quan l’alumne/a, el pare, la mare, el tutor o la tutora, un germà o una germana de 

l'alumne/a acreditin una  discapacitat de grau igual o superior al 33% 

 
10 punts 
 

. Original i fotocòpia del certificat de disminució expedit pel 

Departament de Treball, Afers Socials i Família. 

criteris complementaris barem documentació  a presentar 

� Pel fet de formar part de família nombrosa o monoparental. 15 punts 
 

. Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa  o monoparental  

vigent. 

� Pel fet de tenir l’alumne-a una malaltia crònica que afecti el seu sistema 
digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs. 

 
10 punts 

. Informe d’un metge o metgessa del sistema públic de salut o certificat 

mèdic oficial amb signatura legalitzada pel col·legi de metges de la 

demarcació corresponent indicant de quina malaltia crònica es tracta 
� Pel fet que hagi tingut el pare, la mare, els tutors o els germans 

escolaritzats, en ensenyaments declarats actualment gratuïts i universals, al 
centre per al qual es presenta la sol·licitud,  

 

 
 5 punts 

. Original i fotocòpia DNI , per comprovar les dades. 

 

Si, després de l’aplicació dels criteris de prioritat anteriorment esmentats, subsisteix la situació d’empat, l'ordenació de les sol·licituds afectades es farà per 

sorteig públic el dia 11 de maig , als Serveis Centrals del Departament d’Educació (Via Augusta, 202) , d’acord amb el procediment establert per la 

normativa. 
Si necessiteu qualsevol informació més o bé teniu algun dubte, truqueu a l’escola (93 431 81 98). També podeu consultar el nostre web: 
www.xtec.cat/ceippratdelamanta 
GRÀCIES.                                                                                                          equip de Gestió/escola Prat de la Manta 


