Generalitat de Catalunya
Departament d'Ensenyament
Institut Ronda
CRITERIS DE PRIORITAT D’AMISSIÓ A L’ESO
Resolució ENS/406/2017, de preinscripció i matriculació del curs 2017-2018 (DOGC, 7324 de 08/03/2017)

Criteris de prioritat i puntuació que s’aplica
Per ordenar les sol·licituds d'admissió s’apliquen, en primer lloc, els criteris específics de prioritat
segons el Decret 75/2007. Seguidament s’ordenen pels criteris generals de prioritat i després, pels
criteris complementaris.
Criteris específics
Per cursar ensenyaments en el primer curs d'educació secundària obligatòria, en un centre determinat,
té preferència l'alumnat que procedeixi de centres que hi són adscrits.
Si entre les peticions ordenades d’una sol·licitud, n’hi ha una d’un centre sense relació d’adscripció amb el centre
de procedència, aquesta petició i les següents perden la preferència en l’admissió al centre.

Criteris generals
 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: 40 punts.
(Aquest criteri és aplicable als infants i joves en situació d’acolliment familiar atenent a la composició de la
família acollidora)



Proximitat del domicili:
Quan el domicili habitual es troba a l'àrea d’influència del centre: 30 punts.
Quan a instància del pare o mare, tutor o tutora, guardador o guardadora 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: 20 punts.
Quan el domicili habitual és al mateix municipi on està ubicat el centre sol·licitat en primer lloc, però
no en la seva àrea d’influència: 10 punts.



Quan el pare o mare o 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 punts.



Quan l'alumne o alumna acrediti una discapacitat de grau igual o superior a 33% o quan el pare o
mare, tutor o tutora, un germà o germana de l'alumne o alumna acrediti una discapacitat igual o
superior al 33%: 10 punts.

Criteris complementaris
 Pel fet de formar part d’una família nombrosa o monoparental: 15 punts.


Pel fet que l’alumne o alumna tingui una malaltia crònica que afecta el seu sistema digestiu,
endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs: 10 punts



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 punts



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
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