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CRITERI DE BAREM - CRITERIS PRIORITARIS 2022-23 

1.A.- Existència de germans matriculats al centre o pares, mares o tutrors/es que hi 

treballin: 

- Primer germà al centre .............................................................................................. 5,5 punts 

- Per cada un dels germans següents .............................................................................. 4 punts 

- Pel pare, la mare o tutor/a que treballi al centre........................................................ 5,5 punts 

- Si ambdós progenitors/tutors treballen al centre....................................................... 9,5 punts 

1.B.- Existència de germans matriculats al centre adscrit o pares, mares o tutors/es que hi 

treballin: 

- Primer germà al centre adscrit...................................................................................  3,5 punts 

- Per cada un dels germans següents al centre adscrit..................................................... 2 punts 

- Pel pare, la mare o tutor/a que treballi al centre adscrit ...........................................  3,5 punts 

- Si ambdós progenitors treballen al centre adscrits ..................................... ............... 5,5 punts 

1.A i 1.B INCLOU:  
 - Acolliment familiar, preadopció o adopció, guarda familiar o acolliment residencial.  

 - Germans d’alumnat matriculat a aules ASCE que es troben físicament en un centre ordinari. 

 - En el cas de sol·licitants amb germans d’alumnat escolaritzat amb modalitat combinada entre dos centres, en aquest apartat es consideren 

ambdós centres. 

 

2.-  Ubicació del domicili de l’alumne o del lloc de feina dels pares o tutors/es legals, dins 

la zona d’influència (*Màxim: 5,5 punts) 

a) Domicili de l’alumne o, alternativament, lloc de treball del  

pare/mare/qualque tutor/a legal, dins la zona d’influència 

del centre ......................................................................................................................  2 punts 

b) Per cada any complet de residència continuada i ininterrompuda  

o treball continuat i ininterromput, dins la zona d’influència del  

centre.............................................................................................................................  2 punts 

c) Per dos anys o més de residència continuada i ininterrompuda,  

o de treball continuat i ininterromput, dins la zona d’influència 

 del centre ................................................................................................................... 1,5 punts 

d) Resta de domicilis .........................................................................................................  0 punts 

 

• No s'admetrà com a domicili de l'alumne els de parents o altres persones que no pertanyin a la unitat familiar  

• Els apartats a), b) i c) són acumulables. 

• S’ha d’escollir si es vol rebre la puntuació per domicili o pel lloc de treball.  

• En cas de discrepància entre l'antiguitat de l'empadronament del menor i dels progenitors, a efectes de puntuació, es tendrà en compte 

l'empadronament més recent. 
• Per als casos d’acolliment familiar, es podrà tenir en compte l’antiguitat d’empadronament de la família d’acolliment.  

  En cap cas no es poden sumar la puntuació obtinguda pel domicili i la puntuació obtinguda pel lloc de feina.  
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3. Renda per càpita de la unitat familiar (IRPF any 2020) 

• Per valorar aquest criteri es tindrà en compte la declaració de la renda de les persones físiques de l’exercici de 2020.  

• Si la guarda i custòdia és compartida, es consultarà la declaració de la renda d’ambdós progenitors.  
• Si la guarda i custòdia és exclusiva, i es justifica documentalment, només es consultarà la declaració de la renda del progenitor 

que tenia la custòdia el 2020. 

• Si a la sol·licitud només consten les dades d’un sol progenitor i no es justifica que aquest tenia la guarda i custòdia en exclusiva 
l'any 2020, no es valorarà aquest apartat de barem. 

• Els sol·licitants que hagin d’acreditar, a l’efecte de valorar la renda, que la guarda i custòdia de l’alumne, si és menor d’edat, no 
és compartida han de presentar un document que acrediti quines són les persones que en tenen la guarda i custòdia (sentència 
judicial, en els casos de nul·litat matrimonial, separació o divorci, i pàgina corresponent del llibre de família, en els altres casos). 

• No és necessari presentar cap certificat de l’Agència Tributària Estatal. L’Administració educativa consultarà directament 
aquestes dades. 

4.-  Pertinença a família nombrosa: 

- F. N. Especial .................................................................................................................... 2 punts 

- F.N. General i Monoparental assimilable a família nombrosa  

(família monoparental especial):  amb dos o més fills, o bé  

amb un fill amb discapacitat reconeguda del 33% o superior) ........................................... 1 punt 

 DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR: 

• Títol de família nombrosa en vigor. Si aquest està expedit a Mallorca o Menorca, es pot consultar 
telemàticament. 

• Per acreditar família monoparental: Títol oficial de família monoparental en vigor.   
• En cap cas es pot acumular la puntuació per família nombrosa general i la de família monoparental en aquest apartat. 

5.- Alumnat nascut de part múltiple:  

 -  Alumnat nascut de part múltiple ................................................................................... 1 punt 

6.- Família Monoparental: 

- Monoparental amb ................................................................................................... 1 punt 

 DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR: 

• Títol de família monoparental en vigor. 

   7.- Violència masclista o de terrorisme:  

 - Condició de víctima de violència masclista .......................................................................... 3 punts 

• Violència masclista: famílies en les quals la dona o els fills a càrrec han sofert violència masclista. 

• Víctima de terrorisme: víctimes i les seves famílies  a les persones que hagin sofert danys com a conseqüència de l’acció 

terrorista. 

8.- Concurrència de discapacitat (*Màxim 2 punts): 

- Discapacitat en l’alumne/a ..................................................................................... ... ..... 1 punt 

- Discapacitat en pares, tutors o algun dels germans o germanes ........................................1 punt 

• Sempre que s'autoritzi a la sol·licitud, si el certificat de discapacitat ha estat emès per un òrgan competent a les Illes Balears, es 

pot consultar telemàticament. En altres casos, s'ha de presentar el certificat de discapacitat en paper. 
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9.- Acolliment de l’alumne/a: 

- L’alumne/a sol·licitant es troba en situació d’acolliment familiar....................................... 1 punt 

• No es possible realitzar la consulta telemàtica d'aquesta documentació. 

• S’ha de presentar la resolució administrativa de la mesura jurídica o, si no n’hi ha, un certificat emès per l’entitat corresponent 
(Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS). 

10.- Alumnes/as esportistes d’alt nivell: 

- Si te reconeguda la condició d’esportista d’alt nivell o  alt rendiment.................................1 punt 

 DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR: 

• Resolució publicada al BOE o BOIB que reconegui l’assoliment de la condició d’alt nivell o alt rendiment. 

• Certificat de la Fundació per a l’Esport Balear, o organisme similar d’una altra comunitat autònoma, que reconegui que el 
sol·licitant forma part d’un programa de tecnificació. 

CRITERI DE BAREM – CRITERIS COMPLEMENTARIS 2022-23 

- Malaltia crònica de l’alumne/a (de les recollides a la resolució) ........................................ 1 punt

 DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR: 

• Les malalties cròniques s’han d’acreditar mitjançant un certificat mèdic oficial, en el qual han de constar la identificació del 
facultatiu, la seva signatura, el número de col·legiat, la malaltia que efectivament pateix l’alumne i la data d’expedició del 
certificat. Perquè sigui vàlid s’ha de poder llegir i ha de ser comprensible.  

• També s'haurà d'entregar la clàusula de protecció de dades (annex 11 de la resolució) degudament emplenada i signada. 
 

- Mobilitat forçosa de la unitat familiar ........................................................................,.......1 punt 

 

- Famílies en ris social .........................................................................................................3 punts 

 

- Famílies amb persones en situació de dependència o amb persones en  

situació de dependència o amb persones amb discapacitat .................................................... 2 punts 

• Famílies en les quals hi viuen persones que tenguin reconeguda la situació de dependència en grau II i grau III, d’acord amb la 

normativa vigent. 

• Famílies amb persones amb discapacitat a càrrec en les quals hi viu algun descendent, ascendent o parent en línia directa o de 

consanguinitat fins al segon grau que acrediti un grau de discapacitat igual o superior al 33%. 

 

- Famílies en situació de vulnerabilitat econòmica especial ................................................ 2 punts 

• Beneficiàries de la renda social garantida, o de la renda mínima d’inserció, o de l’ ingrés mínim vital, o les que tenen el subsidi 

d’atur com a únic ingrés. 

 

- Altres circumstàncies rellevants apreciades justificadament pel Consell Escolar en 

els centres públics i per la titularitat en els centres privats concertats,escoltat el Consell  

Escolar, d’acord amb els criteris objectius establerts en el present apartat, que els centres  

han de fer públics abans de l’inici del procés  i que s’han de publicar en les convocatòries anuals 

corresponents. Escoleta reconeguda.................................................................................... 0,5 punts
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