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.

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, el dia 11
de maig, d’acord amb el procediment establert pel Departament d’Ensenyament.
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