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BAREM D’ADMISSIÓ 
RESUM CRITERIS PRIORITARIS 

 
 Existència de germans matriculats al centre o pares o tutors legals que hi treballin 

 a) Primer germà al centre  5,5 punts 
 b) Per cada un dels germans següents   4 punts 
 c) Pel pare, o mare, o tutor legal que treballi al centre  5,5 punts 
 d) En cas que els dos pares o tutors legals treballin al centre  9,5 punts 
 

 Proximitat del domicili de l’alumne o del lloc de treball d’algun dels seus pares o tutors 
legals: 
- Situat dins la zona d’influència del centre sol·licitat (màxim 5,5 punts) 

 a) domicili de l’alumne o, alternativament, lloc de treball d’algun dels 
pares o tutors legals o del mateix alumne si aquest té l’edat legal de 
treballar 

 
2 punts 

 b) per un any complet de residència continuada i ininterrompuda, o un 
any complet de feina continuat i ininterromput 

 
2 punt 

 c) per dos o més anys de residència continuada i ininterrompuda, o per 
dos o més anys de feina continuada i ininterrompuda 

 
1,5 punts 

- Situat dins una zona limítrofa al centre sol·licitat (màxim 2,75 punts) 
 a) domicili de l’alumne o, alternativament, lloc de treball d’algun dels 

pares o tutors legals 
 

1 punt 

 b) per un any complet de residència continuada i ininterrompuda, o un 
any complet de feina continuat i ininterromput 

 
1 punt 

 c) per dos o més anys de residència continuada i ininterrompuda, o per 
dos o més anys de feina continuada i ininterrompuda 

 
0,75 punts 

- Per a la resta dels domicilis  0 punts 
 

 Renda familiar anual de la unitat familiar corresponent a l’exercici 2018: 
 a) Renda familiar anual igual o inferior al salari mínim interprofessional  1,5 punts 
 b) Renda familiar anual superior al salari mínim i inferior o igual al doble del 

salari mínim interprofessional 
 

1 punt 

 c) Renda familiar anual superior al doble del salari mínim  i inferior o igual 
al triple del salari mínim interprofessional 

 
0,5 punts 

 d) Renda familiar anual superior al triple del salari mínim interprofessional  0 punts 
 

 Pertinença a família nombrosa 
 a) família nombrosa especial  2 punts 
 b) família nombrosa general   1 punt 
 

 Concurrència de discapacitat en l’alumne o en algun dels pares o tutors legals 
 o en algun germà (màxim 2 punts) 

 a) en l’alumne  1 punt 
 b) en algun dels pares, tutors legals o algun dels germans  1 punt 

 Concurrència en el alumne d’una malaltia crònica    (  1 punt) 
                               

 Altres circumstàncies rellevants (màxim 1 punt) 
 Germans de parts múltiples 

Escolartizats a escoletes oficials de 0-3 
 0,5 punt 

0,5 punt 
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