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Documentació i criteris de prioritat

DOCUMENTACIÓ I CRITERIS DE PRIORITAT A LA PREINSCRIPCIÓ

Juntament amb la impressió de la sol·licitud que s'ha enviat per Internet cal presentar
la documentació en el termini establert i en el centre que s'ha demanat en primer lloc.

A cada sol·licitud se li assigna de manera aleatòria un número que ha de servir
per ordenar-les en cas d'empat. Quan el nombre de sol·licituds d'admissió és
superior a l'oferta de places s'apliquen, per ordre: els criteris de
prioritat específics, els criteris generals i els criteris complementaris.

Aquests criteris, i el barem de punts que tenen associat, permeten ordenar totes
les sol·licituds. El barem s'aplica en relació amb el centre demanat en primer lloc i
es manté per a la resta de peticions. En les situacions d'empat que es produeixin
després d'aplicar aquests criteris, l'ordenació de les sol·licituds afectades es fa
per sorteig públic.

Documentació identificativa

El formulari de sol·licitud s’ha de presentar acompanyat de la fotografia o escaneig dels documents
següents:

 Llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
 DNI del pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet o, si el sol·licitant és estranger, de la targeta

de residència on consta el NIE o el passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document
d'identitat del país d'origen.

 DNI de l'alumne o alumna.
 Targeta sanitària (TIS de l’alumne/a).

Documentació acreditativa dels criteris de prioritat

Les persones que al·leguen el compliment d'un o més criteris de prioritat (específic, general o
complementari) han de presentar la documentació que s'indica per a cada criteri.

La presentació de més d’una sol·licitud o la falsedat o el frau en les dades aportades, comporta la
pèrdua dels drets de prioritat que pugui correspondre al sol·licitant.
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a) Criteri específic

Per a l'educació primària i l'ESO, tenen preferència els alumnes que procedeixen de centres i
ensenyaments adscrits al centre sol·licitat. (En el nostre institut tindran preferència els alumnes que
vinguin de les escoles públiques de Bellvitge)

No cal presentar cap document acreditatiu.

b) Criteris generals i criteris complementaris

Criteris generals Documentació acreditativa Punts

a) - Existència de germans escolaritzats al
centre en el moment de presentar la
sol·licitud

No cal acreditar 40

*b1) -Domicili habitual dins l’àrea d’influència

Fotografia o escaneig del DNI del
sol·licitant; en cas de no coincidir
l’adreça amb la impresa al DNI s’ha de
presentar un certificat o volant
municipal de convivència

30

*b2)- Lloc de treball dins l’àrea d’influència

Fotografia o escaneig del contracte
laboral o certificat de l’empresa,
autònoms (domicili acreditat a
l’Agència Tributària)

20

*b3) -Domicili habitual dins el municipi
Fotografia o escaneig del DNI del
sol·licitant o certificat o volant
municipal de convivència

10

c) -Renda anual de la unitat familiar

Fotografia o escaneig de la
documentació que acrediti ser
beneficiari de la prestació econòmica
de la renda mínima d’inserció o
equivalent

10

d) -Discapacitat de l’alumne/a, pare/mare,
tutor/a, germà/germana (igual o superior al
33%)

Fotografia o escaneig de la targeta
acreditativa de la discapacitat o
certificat de discapacitat.

Fotografia o escaneig del document
acreditatiu de ser beneficiari/a d’una
pensió per aquest criteri.

10

Criteris complementaris Documentació acreditativa Punts

Família nombrosa o monoparental
Fotografia o escaneig del títol de
família nombrosa o monoparental
vigent

15

*b1,b2,b3 : encara que es doni més d’un supòsit no es pot acumular més d’una puntuació per aquest criteri.
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Sobre la validació de la sol·licitud i la comprovació de la documentació acreditativa

En els supòsits de presentació de les sol·licituds de forma telemàtica, el centre comprovarà la
documentació identificativa i acreditativa dels criteris de prioritat que s’hagi rebut per correu electrònic,
escanejada o fotografiada.

Si es té cap dubte sobre la seva veracitat, el centre pot requerir la presentació de la documentació
original i/o demanar documentació alternativa addicional per comprovar les circumstàncies al·legades,
a l’empara de la normativa d’admissió.

En cas de dubte o conflicte, pot dirigir-se al president o presidenta de les comissions de garanties
d’admissió i/o a la inspecció educativa com a garants del procés d’admissió.
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