
                         

 

 

 

DOCUMENTACIÓ I CRITERIS DE PRIORITAT CURS 2023-24 

 

LA SOL·LICITUD ES FORMALITZA AMB EL FORMULARI QUE HI HA DISPONIBLE AL 

WEB DEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ I QUE ENS HEU DE FER ARRIBAR A TRAVES DEL 

MAIL DE L’ESCOLA. 

 

Juntament amb la sol·licitud de preinscripció cal presentar la documentació en el termini 

establert. 

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 generals i els criteris complementaris. 

Aquests criteris, i el barem de punts que tenen associat, permeten puntuar objectivament 

totes les sol·licituds d'admissió i ordenar-les. 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. 

 

A més del formulari de sol·licitud, cal presentar la següent documentació: 

• Certificat electrònic de la inscripció de naixement o el llibre de família o altres 

documents relatius a la filiació. Si l'alumne o alumna està en situació d'acolliment, 

la resolució d'acolliment del Departament de Drets Socials. 

• DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora 

de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta 

el NIE o del passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del 

país d'origen.  

• Cal presentar la documentació que acredita el compliment dels criteris 

al·legats. 

 

Els criteris de prioritat són aquells que donen punts per aplicar al barem que s’utilitza per 

ordenar les sol·licituds en cas que hi hagi més peticions que places disponibles.  

 



 Són els següents: 

1. Existència de germans escolaritzats al centre: 50 punts. 

2. Quan el domicili habitual es troba a Cerdanyola del Vallès: 30 punts.  

 

3. Quan a instància del sol·licitant es pren en consideració l'adreça del lloc de treball del 

pare, la mare, el tutor o tutora, o el guardador o guardadora de fet, i aquest és 

Cerdanyola del Vallès: 20 punts. 

4. Renda anual de la unitat familiar en el cas que el pare, la mare, el tutor o tutora, o el 

guardador o guardadora són beneficiaris de l'ajut de la renda garantida de ciutadania: 

15 punts. 

Criteri complementari: 

a. Discapacitat (igual o superior al 33%) de l'alumne, el pare o mare, o el germà o 

germana: 15 punts. 

 

b. Quan el pare o mare o tutor/a legal treballa en el centre, en el moment de presentar 

la sol·licitud de preinscripció: 10 punts. 

 

c. L'alumne o alumna forma part d'una família nombrosa:10 punts. 

 

d. L'alumne o alumna forma part d'una família monoparental:10 punts. 

 

e. Pel fet que l'alumne/a hagi nascut en un part múltiple: 10 punts. 

 

f. Pel fet que l'alumne/a es trobi en situació d'acolliment familiar:10 punts. 

 

g. Quan s'acrediti la condició de víctima de violència de gènere o terrorisme:10 punts. 

 

 

 

 

 
  

 Per altres situacions previstes en la normativa La comissió de garanties d'admissió valorarà 

les sol·licituds en què s'al·legui el trasllat de la unitat familiar a causa de la mobilitat forçosa 

del pare, mare o tutor/a legal, la discapacitat sobrevinguda en qualsevol dels membres de la 

família o un canvi de residència derivat d'actes de violència de gènere o d'assetjament 

escolar. En aquests casos, cal adjuntar la documentació acreditativa de la circumstància. 

 

Important: La sol·licitud de preinscripció es considera formalitzada amb 

l'enviament del correu electrònic, amb el formulari emplenat i la 
documentació acreditativa adjunta escanejada o fotografiada. 

 

 


