
  

ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS

Criteris de prioritat en l’admissió de l’alumnat  curs 202  2  -202  3  

Barem de puntuació

Criteris Generals: 

� Germans/es escolaritzats/ades al centre docent, o pare, mare o tutor/a legal

que hi treballin:
o Quan l’alumne/a té germans/es escolaritzats/ades al centre o pare, mare o tutor/a legal que hi

treballen.

puntuació 50 punts

� Proximitat  del  domicili  habitual  de  l’alumne/a,  o  del  lloc  de treball  del

pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet:
o Quan el domicili habitual estigui a l’àrea d’influència del centre  escolar que es demana en

primer lloc (Les Franqueses del Vallès).

puntuació 30 punts
o Quan a instància del pare, mare, tutor/a, guardador/a de fet, es prengui en consideració, en

comptes del domicili habitual, l’adreça del lloc de treball d’un d’ells, i aquest és dins l’àrea

d’influència del centre (exclou l’anterior).

puntuació 20 punts

� Renda anual de la unitat familiar:
o Quan el pare, mare o tutor/a sigui beneficiari de l’ajut de la renda garantida de ciutadania.

puntuació 15 punts 

Criteris complementaris:

� Discapacitat de l’alumne/a, pare, mare o germans/es:
o Quan l’alumne/a, pare, mare, tutor/a, o germans/es de l’alumne/a acreditin una discapacitat de

grau igual o superior al 33%.

puntuació 15 punts

� Quan el pare o la mare o tutor/a legal treballa en el centre
o Quan el pare o la mare o tutor/a legal treballa  en el  centre en el moment de presentar la

sol·licitud de preinscripció

puntuació 10 punts

� Condició legal de família nombrosa o monoparental:
o Pel fet de formar part d’una família nombrosa o monoparental.

puntuació 10 punts

� Que l’alumne/a hagi nascut en un part múltiple
puntuació 10 punts

� Que l’alumne/a es trobi en situació d’acolliment familiar
puntuació 10 punts

� Quan s’acrediti la condició de víctima de gènere o terrorisme
puntuació 10 punts

Nota: per a qualsevol dubte sobre els criteris de prioritat, podeu consultar la pàgina web de la Generalitat de

Catalunya (www.gencat.cat/preinscripció). 
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