CRITERIS D’ADMISSIÓ D’ALUMNES A SÚNION I BAREMS A APLICAR

CRITERIS ESPECÍFICS DE PRIORITAT
Adscripció al centre
Els alumnes procedents de l’escola Decroly (escola adscrita a Súnion)

CRITERIS GENERALS DE PRIORITAT
Germans escolaritzats a Súnion

40 punts

Quan l’alumne/a té germans escolaritzats al centre en el moment que es
presenta la preinscripció.
Quan el pare o mare o tutor/a treballa a Súnion

40 punts

Proximitat del domicili de l’alumne/a al centre
(Cal tenir en compte que aquests tres criteris no són acumulables)

Quan el domicili del sol·licitant estigui situat en el districte municipal de SarriàSant Gervasi ampliat al barri de Vallcarca i Els Penitents que pertany al
districte de Gràcia.

30 punts

Per tenir el lloc de treball el pare/mare en el districte municipal de Sarrià-Sant
Gervasi ampliat al barri de Vallcarca i Els Penitents que pertany al districte de
Gràcia.

20 punts

Quan el domicili del sol·licitant és al mateix municipi on és ubicat el centre
però no en la seva àrea d’influència

10 punts
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Renda per càpita de la unitat familiar
Quan el pare o la mare siguin beneficiaris de l’ajut de la renda mínima d’inserció

10 punts

Discapacitat en l’alumne/a, el pare, la mare o els germans
Quan l’alumne/a, el pare, la mare, un germà o germana de l’alumne/a acreditin
una discapacitat igual o superior al 33%.

10 punts

CRITERIS COMPLEMENTARIS DE PRIORITAT
(Només aplicables en situacions d’empat)

Condició legal de família nombrosa o monoparental

15 punts

Malaltia crònica de l’alumne/a, que afecti el seu sistema digestiu, endocrí o
metabòlic, inclosos els celíacs.

10 punts

Alumnat que hagi tingut el pare, mare, els tutors o germans escolaritzats a
Súnion.

5 punts

Si després de l’aplicació dels criteris de prioritat anteriorment esmentats, subsisteix la
situació d’empat, l’ordenació de les sol·licituds afectades es farà per sorteig públic, pendent
de resolució, d’acord amb el procediment establert pel Departament d’Ensenyament.
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DOCUMENTS PER A FER LA PREINSCRIPCIÓ

DOCUMENTACIÓ QUE S'HA DE PRESENTAR AMB EL FULL DE
SOL·LICITUD D'ADMISSIÓ




Original i fotocòpia del llibre de família
Original i fotocòpia del DNI o de la targeta de residència on consta el NIE del pare, mare o
tutor/a
Original i fotocòpia de la TSI (Targeta Sanitària Individual) de l'alumne/a

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DELS DIFERENTS CRITERIS DE
BAREMACIÓ (NOMÉS S’HA DE PRESENTAR SI S’AL·LEGUEN)


Documentació acreditativa del domicili familiar que, si no és el que consta al DNI, a la
targeta de residència on consta el NIE de la persona sol.licitant, o es tracta de persones
estrangeres sense NIE, consistirà en la certificació o volant municipal de convivència de
l'alumne/a, on hi ha de constar que conviu amb la persona sol.licitant. En el moment de
formalitzar la matricula cal presentar el DNI renovat amb la nova adreça.



Documentació acreditativa del lloc de treball si aquest és el que s’al·lega a efectes de
proximitat, mitjançant l'aportació d'una còpia del contracte laboral o d'un certificat emès a
l'efecte per l'empresa. En el cas de treballadors en el règim d'autònoms caldrà aportar el
model 036.



Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent , si s’al·lega
aquesta condició.



Documentació acreditativa de les circumstàncies econòmiques, si s’al·leguen a efectes de
barem. (Beneficiari/a de la prestació econòmica de renda mínima d’inserció).



Original i fotocòpia del certificat de disminució expedit pel Departament d' Acció Social i
Ciutadana o certificat de discapacitat emès per l' ICAM (Institut Català d' Avaluacions
Mèdiques), si s'al·lega aquesta circumstància.



Informe emès per un metge del sistema públic de salut o certificat mèdic oficial amb
signatura legalitzada per Col·legi de Metges de la demarcació corresponent, en els quals
s'indiqui expressament que l'alumne/a està diagnosticat/ada d'una malaltia crònica que
afecta el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs, i s'hi especifiqui
de quina malaltia es tracta.
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