Criteris de puntuació de les preinscripcions del curs 2019‐2020
Quan el nombre de sol∙licituds d'admissió és superior a l'oferta de places, s'apliquen per ordre, els
criteris de prioritat, primer els generals i després els complementaris. Aquests criteris, i el barem de
punts que tenen associat, permeten puntuar objectivament totes les sol∙licituds d'admissió i poder
ordenar‐les.
Les sol∙licituds que després d'aplicar aquests criteris encara tenen la mateixa puntuació s'ordenen a
partir del número de desempat que s'obté per sorteig.
Els ajuntaments amb competència en matèria d'admissió d'alumnat, a més d'aplicar els criteris que
s'especifiquen a continuació, en poden establir de propis.
Els criteris de prioritat i els punts de cadascun són els següents:
Criteris generals
 Existència de germanes o germans escolaritzats al centre o de pares, mares o tutors legals que
hi treballen
Quan l'alumne/a té germans escolaritzats al centre en el moment d’iniciar
l’escolarització o pares o tutors legals que hi treballen en el moment en què es
presenta la preinscripció: 40 punts.
 Empadronats al municipi de Calafell
Quan l’alumne estigui empadronat al municipi de Calafell: 30 punts.
Quan, a instància del pare o la mare, el tutor o la tutora, guardador o guardadora de fet, es pren
en consideració, l'adreça del lloc de treball, i aquesta és dins l'àrea d'influència del centre: 20
punts.
 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.
 Discapacitat de l'alumne o l'alumna, el pare, la mare, germanes o germans
Quan l'alumne o l'alumna, el pare, la mare, el tutor o la tutora, un germà o una germana de
l'alumne o l'alumna acredita una discapacitat igual o superior al 33%: 10 punts.
Criteris complementaris
 Pel fet de formar part de família nombrosa: 15 punts.
 Pel fet de ser “família monoparental”, o “situació laboral activa dels dos membres de
la unitat familiar”: 10 punts
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Documentació
Juntament amb la sol∙licitud d'admissió cal presentar la documentació identificativa i la
documentació acreditativa dels criteris de prioritat al∙legats.
S’HA DE PORTAR ORIGINAL I FOTOCÒPIA DE LA DOCUMENTACIÓ QUE S’AL∙LEGUI.
Si no acrediteu amb els documents els criteris de prioritat al∙legats a la sol∙licitud de
preinscripció no obtindreu els punts corresponents. La falsedat o el frau en les dades
presentades comporta la pèrdua dels drets de prioritat i, per tant, dels punts corresponents.
Documentació identificativa que ha de presentar tothom
 Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació
(document d'identitat, passaport o llibre de família del país d'origen). Si l’alumne/a està
en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Benestar Social i
Família.
 Original i fotocòpia del document nacional d’identitat (DNI) de la persona sol∙licitant
(pare, mare o tutor/a o guardador/a de fet) del passaport o de la targeta de residència
on consta el NIE, si es tracta de persones estrangeres, tot en vigor.
 Original i fotocòpia de la targeta sanitària individual (TSI) de l’alumne/a si en disposa.
Documentació acreditativa del criteri o els criteris de prioritat (s’ha de presentar només per al
criteri o els criteris de prioritat al∙legats a la sol∙licitud de preinscripció).
 Quan el domicili habitual que s’al∙lega no coincideix amb el del DNI, amb el de la
targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones estrangeres sense NIE,
certificat o volant municipal de convivència de l’alumne o alumna, on ha de constar
que conviu amb la persona sol∙licitant.
 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 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.
 Documentació acreditativa de ser beneficiari/ària de la prestació econòmica de la renda
mínima d’inserció.
 Quan l’alumne/a, pare, mare o tutor/a, un germà/ana de l’alumne/a acredita una
discapacitat igual o superior al 33%. S’ha de portar documentació justificativa emesa
pel Departament d’Acció Social i Ciutadania per l’ICAM.
 Carnet de família nombrosa vigent.
 Carnet de família monoparental vigent.
 Situació laboral activa dels dos membres de la unitat familiar (informe de la vida
laboral).
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