
PREINSCRIPCIÓ 2022-2023 
 

Criteris prioritaris per a l'assignació de vacants en els ensenyaments de 

segon cicle d'educació infantil, educació primària, educació 

secundària obligatòria i batxillerat: 

 

a) Criteri de l'existència de germans matriculats al centre : 

- Per tenir germans matriculats o germanes matriculades al centre en el 

moment en què es presenta la sol·licitud de preinscripció: 50 punts. 

No s'aplica el criteri de germans matriculats en els ensenyaments de 

primer cicle d'educació infantil. 

 

b) Criteri de la proximitat del domicili de l'alumne o alumna del centre o, 

si escau, la proximitat del lloc de treball del pare, mare, tutor o tutora, 

guardador o guardadora de fet, o de l'alumne o alumna que sigui major 

d'edat: 

- Quan el domicili de la persona sol·licitant estigui en la zona educativa 

del centre: 30 punts. 

- Quan el lloc de treball d’un dels pares és dins la zona educativa del 

centre: 20 punts. 

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

ubicat el centre sol·licitat en primer lloc, però no en la seva àrea 

d'escolarització: 10 punts. 

Per aquest criteri no es pot acumular més d'una puntuació, malgrat que 

s'acompleixi més d'un dels supòsits previstos. 

 

c) Criteri de la renda anual de la unitat familiar 

- Quan el pare o la mare, tutor o tutora, siguin beneficiaris de l'ajut de la 

renda garantida de ciutadania, calculat en funció dels fills a càrrec de 

la persona perceptora: 15 punts 

 

Criteris complementaris per a l'assignació de vacants en els 

ensenyaments de segon cicle d'educació infantil, 

educació primària, educació secundària obligatòria i batxillerat 

 

a) Criteri del pare, mare, tutor o tutora legal treballant al centre 

educatiu: 

- Quan el pare, la mare o el tutor o tutora legal treballen al centre en el 

moment en què es presenta la sol·licitud de preinscripció: 10 punts. 

 

b) Criteri de la condició legal de família nombrosa: 

- Quan l'alumne o alumna formi part d'una família nombrosa: 10 punts. 

 

c) Criteri de la condició legal de família monoparental: 

- Quan l'alumne o alumna formi part d'una família monoparental: 10 

punts. 



 

d) Criteri dels alumnes nascuts en part múltiple 

- Quan l'alumne o alumna hagi nascut en un part múltiple: 10 punts. 

 

e) Criteri de la situació d'acolliment familiar de l'alumne o alumna: 

- Quan l'alumne o alumna es trobi en situació d'acolliment familiar: 10 

punts. 

 

f) Criteri de la discapacitat en l'alumne o alumna, pare, mare, tutor, 

tutora o germans: 

- Quan l'alumne o alumna acrediti una discapacitat de grau igual o 

superior a 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%: 15 punts. 

 

g) Criteri de la condició de víctima de violència de gènere o de 

terrorisme: 

- Quan s'acrediti la condició de víctima de violència de gènere o 

terrorisme d'acord amb el règim regulador: 10 

punts 

 

 


