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1. Documentació identificativa que s’ha de presentar e n tots els casos  

� Original i fotocòpia del DNI de l’alumne o NIE si es tracta d’alumnat estranger. 
� Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual).  
� Si l’alumne/a és menor d’edat:  
� Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. 
� Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor) o NIE si 

es tracta de persones estrangeres. 
 

2. Documentació acreditativa dels diferents criteris  de baremació, que 
només s’ha de presentar si s’al·leguen:  
 

ESO 
Criteris  general 
 

• Germans escolaritzats al centre o pares o tutors legals que hi treballin. 
Quan l'alumne o alumna té germans escolaritzats al centre educatiu o pares o tutors legals 
que hi  treballen: 40 punts.  
Documentació a presentar: El centre comprova directament aquestes circumstàncies. 
 

Relació de Centres adscrits 
Escola Folch i Torres 

Escola Joan Coret 

Escola Joan Llongueras 

Escola Joan Miró 

Escola Llibertat 

Escola Llorens i Artigas 

Escola Mercè Rodoreda 

Escola Miguel Hernández 

Escola Montigalà 

Escola Pau Picasso 

 
 

• 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. 
  

Quan el domicili habitual estigui a l'àrea d'influència del centre: 30 punts. 
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.  
Quan el domicili habitual és al mateix municipi del centre sol·licitat en primer lloc, però 
no en la seva àrea d'influència: 10 punts. 
 
Documentació a presentar: 
Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on 
consta el NIE en el cas de persones estrangeres. Quan per aquest criteri es consideri 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, es té en compte el 

Documentació que cal presentar en fer la 
preinscripció per al curs 2015-2016  
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domicili acreditat a l'Agència Tributària i s'acredita amb una còpia del formulari de la 
declaració censal d'alta, modificació i baixa en el cens d'obligats tributaris (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, calculat en funció dels fills a càrrec de la persona perceptora: 10 punts. 
Documentació acreditativa de ser beneficiari/ària de la prestació econòmica de la renda 
mínima d'inserció. 
 

• Discapacitat de l'alumne o alumna, pare, mare o germans  
Quan l'alumne o alumna acrediti una discapacitat de grau igual o superior al 33%, o quan 
el pare, la mare, tutor o tutora, un germà o una germana de l'alumne o alumna acrediti una 
discapacitat igual o superior al 33%: 10 punts. 
Documentació a 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 
 

• Si l'alumne o l'alumna forma part de família nombrosa o monoparental: 15 
punts. 

Documentació a presentar:   
Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent. 
 

• Si l'alumne o alumna té una malaltia crònica que afecta el seu sistema digestiu, 
endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs: 10 punts. 

Documentació a presentar:  
Informe emès per un metge o metgessa del sistema públic de salut o certificat mèdic 
oficial. 
 

• Si el pare, la mare, els tutors o els germans han estat escolaritzats, en 
ensenyaments declarats actualment gratuïts i universals, al centre per al qual es 
presenta la sol·licitud: 5 punts. 

Documentació a presentar:  
La persona escolaritzada en el centre per al qual es presenta la sol·licitud ha de facilitar 
al centre les seves dades perquè aquest pugui comprovar-ho. 
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3. Documentació acreditativa dels criteris específics de baremació de 
diferents Ensenyaments  
 
Batxillerat 

En el cas del batxillerat, certificació acadèmica de la qualificació mitjana 
obtinguda a l’educació secundària obligatòria. 
 

 
Cicles formatius de formació professional de grau m itjà 

Certificació de la qualificació de la prova d’accés o la qualificació mitjana dels 
estudis que en permeten l’accés. 
 

 
Cicles formatius de formació professional de grau s uperior 

Certificació acadèmica de la qualificació de la prova d’accés o de les 
qualificacions obtingudes al batxillerat o a altres estudis que en permeten l’accés. 
 

4. Reserva de places  
 
Cicles formatius de formació professional de grau m itjà 
 

Per als alumnes que accedeixin mitjançant la via d'ESO, es fa una reserva de 
places del 80%. Per als alumnes que accedeixin via prova d'accés o que tenen 
exempció total d'aquesta prova, curs específic d'accés o que tenen altres 
titulacions que en permeten l'accés es fa una reserva de places del 20%.  
 

 
Cicles formatius de formació professional de grau s uperior 

Per als alumnes que accedeixen per la via del batxillerat  o estudis equivalents 
(COU), es fa una reserva de places del 60%. Tenen prioritat els alumnes que han 
cursat les modalitats de batxillerat prioritàries per al cicle corresponent, o el COU 
amb una opció equivalent a una de les modalitats prioritàries. 

Per als alumnes que accedeixen via curs específic d'accés  és fa una reserva 
del 20% de les places. Per aquesta via s'apliquen les prioritats següents: 

1. Els alumnes procedents de la mateixa família professional que han cursat 
l'opció prioritària. 

2. Els alumnes procedents d'una altra família professional que han cursat l'opció 
prioritària. 

3. Els alumnes procedents de la mateixa família professional que no han cursat 
l'opció prioritària. 

4. Els alumnes procedents d'una altra família professional que no han cursat 
l'opció prioritària. 

Per als alumnes que accedeixen via prova d'accés , o que tenen exempció total 
d'aquesta prova, o que tenen altres titulacions que en permeten l'accés es fa una 
reserva de places del 20%. 

 


