Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
INS Ronda
Lleida

Batxillerat
Criteris de prioritat per l’admissió
Resolució ENS/783/2017, de 10 d’abril, de preinscripció i matriculació del curs 2017-2018 (DOGC, 7351 de
18/04/2017)
D’acord amb el punt 5 de la Resolució ENS/406/2017, de 24 de febrer, per ordenar les sol·licituds d'admissió s’apliquen,
en primer lloc, els criteris específics de prioritat. Seguidament s’ordenen pels criteris generals de prioritat i després, pels
criteris complementaris. El barem s’aplica en relació amb el centre i l’ensenyament demanat en primer lloc i es manté per
a la resta de peticions.

Criteris específics
Per cursar batxillerat en el nostre centre no hi ha cap criteri específic.

Criteris generals

punts

Quan l'alumne o alumna té germans o germanes escolaritzats o escolaritzades al centre o pares
o tutors legals que hi treballen en el moment en què es presenta la preinscripció.
(Aquest criteri també és aplicable als infants i als joves en situació d’acolliment familiar atenent a la
composició de la família acollidora)

40

Quan el domicili de l’alumne sigui en el mateix municipi del centre

10

Quan el pare o la mare, tutor o tutora, siguin beneficiaris de l'ajut de la renda mínima d'inserció,
calculat en funció dels fills a càrrec de la persona perceptora.

10

Quan l'alumne/a o quan el pare, la mare, tutor/a, germà/na de l'alumne/a acrediti una discapacitat
de grau igual o superior a 33%

10

Mitjana, amb dos decimals, de l’expedient acadèmic dels estudis que en permeten l’accés, si
l’alumne està cursant els estudis, mitjana dels cursos ja avaluats definitivament

Nota
mitjana

Criteris complementaris

punts

Pel fet de formar part de família nombrosa o monoparental

15

Pel fet de tenir una malaltia crònica de l'alumne o alumna que afecti el seu sistema digestiu,
endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs

10

Pel fet que hagi tingut el pare, la mare, els tutors o els germans escolaritzats, en ensenyaments
declarats actualment gratuïts i universals, al centre per al qual es presenta la sol·licitud

5



El Departament d'Ensenyament estableix que per dirimir les situacions d'empat, un cop s'han aplicat els criteris de
prioritat, s'efectuarà un sorteig públic a fi d'ordenar les sol·licituds empatades.



La presentació de més d’una sol·licitud per accedir a ensenyaments inclosos en un mateix procediment de
preinscripció, comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre (s’entén com el mateix
procediment quan s’utilitza el mateix model de formulari).



Les sol·licituds presentades després de finalitzar el període de preinscripció, però abans de finalitzar el
període de reclamacions, s’admeten però s’hi fa constar que s’han presentat fora de termini.



Les sol·licituds presentades dins de termini tenen prioritat respecte les sol·licituds presentades fora de
termini.



La falsedat o el frau en les dades aportades comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin
correspondre.

Per més informació: www.iesronda.org
Henri Dunant, 3. 25003 Lleida

o

Telf. 973 28 17 47

www.gencat.cat/ensenyament
secretaria@iesronda.org

