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BAREMS 
 

CRITERIS DE PRIORITAT PER A L’ORDENACIÓ DE LES SOL·LICITUDS 
 
Criteri específic: Té preferència l'alumnat que procedeixi dels centres i ensenyaments que hi són adscrits. 
Criteris generals: 

• Germans escolaritzats al centre:  40 punts. 
• Proximitat del domicili habitual de l'alumne o alumna al centre o proximitat del lloc de treball del pare, la mare, tutor o tutora, 

guardador o guardadora de fet.  
1. Quan el domicili habitual estigui a l'àrea d'influència del centre: 30 punts. 
2. Quan a instància de la persona sol·licitant es prengui en consideració l'adreça del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o la 

tutora, el guardador o la guardadora de fet, i aquest és dins l'àrea d'influència del centre: 20 punts.  
Documentació a presentar: 

1. Quan el domicili habitual que s'al·lega no coincideix amb el del DNI, NIE o es tracta de persones estrangeres sense NIE, certificat o 
volant municipal de convivència de l'alumne o alumna, on consti que conviu amb la persona sol·licitant. 

2. Si es considera el domicili del lloc de treball, còpia del contracte laboral o d'un certificat emès a aquest efecte per l'empresa. En el 
cas de treballadors en el règim d'autònoms, model 036. 

 
• Renda anual de la unitat familiar: Quan el pare o la mare, el tutor o la tutora, siguin beneficiaris de l'ajut de la renda mínima 

d'inserció: 10 punts. Presentar documentació acreditativa de ser beneficiari/ària de la prestació econòmica de la renda mínima 
d'inserció. 

• Discapacitat de grau igual o superior al 33%: 10 punts. Presentar original i fotocòpia del certificat de discapacitat de la persona 
que al·legui aquesta condició, emès pel Departament de Benestar Social i Família. 

 
Criteris complementaris 

• Família nombrosa o monoparental: 15 punts. Presentar original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental 
vigent. 

• Malaltia crònica de l’alumne/a que afecta el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs: 10 punts. Presentar 
informe emès per 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, en què s'indiqui expressament que l'alumne o alumna té diagnosticada una malaltia crònica 
que afecta el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs, i s'hi especifiqui de quina malaltia es tracta. 

• Si el pare, la mare, els tutors o els germans han estat escolaritzats al centre per al qual es presenta la sol·licitud: 5 
punts.  
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INSTITUT ANTONI CUMELLA 
CURS 2017-18 

 
 

 Presentació de sol·licituds 
Del 23 de març 

al 4 d’abril 

La tramesa de sol·licituds per internet es pot fer fins a les 24h del dia 4 
d’abril 

Publicació llistes amb el barem 24 d’abril 

Presentació de Reclamacions Del 25 al 27 d’abril 

Llistes amb el barem resoltes les reclamacions 3 de maig 

Publicació llistes d’admesos 2 de juny 

Matriculació PRIMER ESO Del 12 al 16 juny 

Matriculació o confirmació de plaça SEGON, TERCER I 
QUART ESO Del 26 al 30 de  juny 

Matrícula extraordinària d’ESO pels pendents de 
exàmens de setembre 

Del 6 al 8 de 
setembre 
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