ESCOLES MUNICIPALS D'EDUCACIÓ INFANTIL DE CALVIÀ
PROCÉS D'ADMISSIÓ I MATRICULACIÓ D'ALUMNES EN EL PRIMER
CICLE D'EDUCACIÓ INFANTIL CURS 2021-2022
BAREM DE PUNTUACIÓN
CRITERIS PRIORITARIS
1. HI HA GERMANS MATRICULATS AL CENTRE O EL PARE, LA MARE O ELS TUTORS HI FAN FEINA:
a) Primer germà matriculat al centre: 5,5 punts.
b) Per cadascun dels germans següents: 4 punts.
c) El pare, la mare, o algun tutor fa feina al centre: 5,5 punts.
d) El pare i la mare, o ambdós tutors, fan feina al centre: 9,5 punts.
En aquests casos es dona el mateix tractament als infants que es troben en situació d'acolliment familiar
simple o permanent o de preadopció o adopció. També en règim d'acolliment residencial.
2. UBICACIÓ DEL DOMICILI DE L'ALUMNE O DEL LLOC DE TREBALL DEL PARE, DE LA MARE O
D'ALGUN TUTOR LEGAL DINS LA ZONA DEL CENTRE SOL·LICITAT:
a) Domicili de l'alumne o, alternativament, lloc de treball del pare, de la mare o d'algun tutor/a legal
dins la zona del centre sol·licitat: 2 punts.
b) Per 1 any complet de residència continuada i ininterrompuda, o de treball continuada i
ininterrompuda, dins la zona del centre sol·licitat: 2 punts.
c) Per 2 anys o més de residència continuada i ininterrompuda, o de treball continuada i
ininterrompuda, dins la zona del centre sol·licitat: 1,5 punts.
Màxim 5,5 punts.
Si es produeix un canvi de domicili o un canvi de lloc de feina dins la mateixa zona, es respectarà l'antiguitat
al domicili o lloc de feina anterior.
Els subapartats a), b) i c) són acumulables. D'altra banda, s'ha d'escollir si es vol rebre puntuació pel
domicili o pel lloc de treball.
3. UBICACIÓ DEL DOMICILI DE L'ALUMNE O DEL LLOC DE TREBALL DEL PARE, DE LA MARE O
D'ALGUN TUTOR/A LEGAL DINS UNA ZONA LIMÍTROFA AL CENTRE SOL·LICITAT:
a) Domicili de l'alumne o, alternativament, lloc de treball del pare, de la mare o d'algun tutor/a legal
dins una zona limítrofa al centre sol·licitat: 1 punt.
b) Per 1 any complet de residència continuada i ininterrompuda, o de treball continuat i
ininterromput, dins una zona limítrofa al centre sol·licitat: 1 punt.
c) Per 2 anys o més de residència continuada i ininterrompuda, o de treball continuat i
ininterromput, dins la zona limítrofa del centre sol·licitat: 0,75 punts.
Màxim 2,75 punts.
Els subapartats a), b) i c) són acumulables. D'altra banda, s'ha d'escollir si es vol rebre puntuació pel
domicili o pel lloc de treball.
4. PER A LA RESTA DELS DOMICILIS: 0 punts.
5. RENDA PER CÀPITA DE LA UNITAT FAMILIAR CORRESPONENT A L'EXERCICI FISCAL DE 2019:
a) Renda familiar igual o inferior al salari mínim interprofessional: 1,5 punts.
b) Renda familiar superior al salari mínim interprofessional i inferior o igual al doble del salari mínim
interprofessional: 1 punt.
c) Renda familiar superior al doble del salari mínim interprofessional i inferior o igual al triple del
salari mínim interprofessional: 0,5 punts.
d) Renda superior al triple del salari mínim interprofessional: 0 punts.

6. PERTINENÇA A FAMÍLIA NOMBROSA:
a) Família nombrosa especial: 2 punts.
b) Família nombrosa general: 1 punt.
c) Família monoparental assimilable a família nombrosa (és a dir, famílies monoparentals amb dos
o més fills, o bé famílies monoparentals amb un fill amb discapacitat reconeguda del 33% o
superior) en virtut dels articles 6 i 7.7 de la Llei 8/2018, de 31 de juliol, de suport a les famílies: 1
punt.
7. ALUMNAT NASCUT DE PART MÚLTIPLE: 1 punt.
Germans de parts múltiples que sol·liciten plaça al mateix curs i nivell educatiu.
8. FAMÍLIA MONOPARENTAL: 1 punt.
9. CONDICIÓ DE VÍCTIMA DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE O DE TERRORISME: 3 punts.
10. CONCURRÈNCIA DE DISCAPACITAT EN L'ALUMNE O EN EL PARE, LA MARE, ALGUN TUTOR
LEGAL O EN ALGUN GERMÀ:
a) En l'alumne/a: 1 punt.
b) En el pare, la mare, el tutor, la tutora o algun dels germans: 1 punt.
Màxim 2 punts.
11. ACOLLIMENT DE L'ALUMNE: l'alumne (sol·licitant) es troba en situació d'acolliment familiar: 1 punt.
CRITERIS COMPLEMENTARIS
1. CONCURRÈNCIA EN L'ALUMNE D'UNA MALALTIA CRÒNICA: 1 punt.
Per valorar la malaltia crònica es prendrà en consideració algun dels dos criteris següents:
a) Que la malaltia crònica de l'alumne consti en el llistat de malalties cròniques en pediatria.
b) Que l'alumne tengui una malaltia crònica greu o una malaltia rara que requereixi una intervenció sanitària
immediata específica.
2. AQUELLS ALUMNES L'ESCOLARITZACIÓ DELS QUALS VENGUI MOTIVADA PEL TRASLLAT DE LA
UNITAT FAMILIAR A CAUSA DE LA MOBILITAT FORÇOSA DE QUALSEVOL DELS PARES: 1 punt.
3. FAMÍLIES EN RISC SOCIAL: 3 punts.
4. FAMÍLIES AMB PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA O AMB PERSONES AMB
DISCAPACITAT: 2 punts.
5. FAMÍLIES EN SITUACIÓ VULNERABILITAT ECONÒMICA ESPECIAL: 2 punts.
6. ALTRES CIRCUMSTÀNCIES RELLEVANTS APRECIADES PER L'ÒRGAN COMPETENT DEL
CENTRE: 0,5 punts.
- El pare i la mare o ambdós tutors fan feina.

