
PROCÉS 

D´ESCOLARITZACIÓ 

CURS 20-21 



Procés d´admissió EI 
 

 



CRITERIS 

PRIORITARIS  



Germans matriculats  

al centre (etapa concertada) 

Primer germà/germana en 

el centre (part concertada) 

 

5,5 punts 

 

Per cada un dels germans 

següents 

4 punts 

 

Només es necessari justificar la condició de família reconstituïda, si és el cas, 
mitjançant  la següent documentació: 

 

Llibre de família per acreditar el matrimoni o un certificat d’inscripció en el registre 
de parelles estables. 

Sentència judicial o el conveni en què s’indiqui que es té la guarda  i custòdia dels 

menors. 

 

Document que justifiqui la tutela legal, en el cas de relacions que no siguin 
paternofilials. 



Existència de pares, mares o tutors 

legals que facin feina al centre 

Pare, mare o tutor legal que 

treballi en el centre  

5,5 punts 

 

Si els dos pares o tutors legals 

fan feina al centre. Mateix 

tractament  als infants que es 

troben en procediment 

d´acolliment, adopció o 

preadopció. 
Documentació:  

Certificat signat pel director del centre. 

9,5 punts 

 



Proximitat del domicili de l´alumne o lloc de 

treball d´un dels pares o tutors legals al centre 

sol·licitat 

Domicili de ĺ alumne o lloc de treball d´un 

dels pares, tutors legals o de ĺ alumne si té 

edat legal per treballar 

Dins 

zona 

influència 

 

2 punts 

Dins zona 

limítrofa 

1 punt 

Per 1 any complet d´antiguitat en 

ĺ empadronament. 

 

2 punts 

 

1 

punts 

Per dos anys o més d´antiguitat en 

ĺ empadronament. 

 

1,5 punts 

 

0,75 punts 

Per a la resta de domicilis  0 punts 

Màxim:  

5,5 punts 

0 punts 

Màxim: 

2,75 punts 



En cap cas no es poden sumar la 

puntuació obtinguda per domicili i la 

puntuació obtinguda per lloc de treball  



Documentació del domicili 

• En el cas d’un infant en situació d’acolliment familiar 

simple o permanent, preadopció o adopció, es pot 

presentar un certificat d’empadronament del pare, la mare, 

els tutors legals o els acollidors. 

• El el cas d'infants en situació d'acolliment residencial, 

documentació que ho justifiqui. 

• Certificat d’empadronament de l’alumne expedit per 

l’ajuntament, amb indicació de l’antiguitat de les darreres 

variacions padronals. 

• No és necessari presentar el certificat d'empadronament 

de l'alumne si resideix en algun dels municipis adherits a la 

plataforma d'interoperabilitat de les Illes Balears. Podeu 

consultar aquests municipis en la pàgina web 

d'interoperabilitat: Pàgina 

Webhttp://www.caib.es/sites/interoperabilitat/ca/servei_pro

pi_scdhpaju-64436/ 

 



Documentació del centre de feina 
 

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

• Certificat d’empresa amb indicació de l’antiguitat i l’adreça exacta del lloc 

de feina i un informe de vida laboral o equivalent d’altra mutualitat. 

• Els treballadors autònoms que facin feina per compte propi han de 

presentar, a més de la vida laboral o equivalent d’altra mutualitat, un 

certificat de la situació en el cens d’activitats econòmiques. 

• En els casos de contractes amb modalitat fixa-discontínua, es podrà tenir 

en compte l'antiguitat del primer contracte amb la mateixa modalitat i de 

la mateixa empresa, sempre i quan no hi hagi interrupcions temporals 

significatives. 

• En cas de voler justificar la condició de família reconstituïda, s'ha de 

presentar un dels següents documents: 

• Llibre de família per acreditar el matrimoni o un certificat d’inscripció en el 

registre de parelles estables. 

• Sentència judicial o el conveni en què s’indiqui que es té la guarda i 

custòdia del menor. 

• Document que justifiqui la tutela legal, en el cas de relacions que no 

siguin paternofilials. 



Centre de feina 
• La puntuació d'aquest criteri es pot obtenir al·legant la situació de família 

reconstituïda. 

• Per canvi de domicili del centre de feina, només s’acumularà la puntuació 

si aquest es fa dins la mateixa zona escolar. 

• En els casos de contractes amb modalitat fixa-discontínua, es podrà tenir 

en compte l'antiguitat del primer contracte amb la mateixa modalitat i de 

la mateixa empresa, sempre i quan no hi hagi interrupcions. 

• Si es produeix un canvi de lloc de feina dins la mateixa zona escolar, es 

respectarà l'antiguitat del lloc de feina 

• En els casos en què l’Administració educativa hagi duit o dugui a terme 

un canvi de zonificació per al curs 2018-2019, 2019-2020 i 2020-2021 i 

això suposi, per als alumnes que tenen un germà al centre sol·licitat o 

que tenen el pare, la mare o el tutor que hi fan feina, quedar fora de la 

zona d’influència o de la zona limítrofa en relació amb l’any anterior, 

s’afegiran 2,75 punts més durant la fase de valoració, excepcionalment i 

només per al procés d’admissió 2020-2021. 

• Es consideren zona d’influència d’un centre les que s’estableixen en 

l’annex 3 de la Resolució, a més de les zones escolars on hi ha els 

centres que hi estan adscrits, d’acord amb l’annex 4 de la Resolució. 



 

Renda per càpita de l´any 2018 

 

De 0,00 a 4008,79 € 

 

1,5 punts 

 

De 4008,80-€ a 8017,58 € 

 

1 punt 

De 8017,59-€ a 12026,37 € 0,5 punts 

A partir de 12026,38 € 0 punts 



Documentació 

• Per valorar aquest criteri es tindrà en compte la declaració de la renda 

de les persones físiques de l’exercici de 2018. 

• 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 custodi. 

• Si a la sol·licitud només consten les dades d’un sol progenitor i no es 

justifica que aquest té la guarda i custòdia en exclusiva, no es valorarà 

aquest apartat de barem. 

• Si no es va fer declaració de la renda l'any 2018 i es vol optar a aquesta 

puntuació, s'ha de presentar una declaració complementària. 

• No és necessari presentar cap certificat de l’Agència Tributària Estatal. 

L’Administració educativa consultarà directament aquestes dades. 

• 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). 



Pertinença a família nombrosa 

 Família nombrosa especial: 2 

punts. 

 Família nombrosa general: 1 punt. 

 Família monoparental: 1 punt. 

Documentació: 
Si el títol de família nombrosa està expedit a Mallorca o Menorca, 

es pot consultar telemàticament. En els casos d'Eivissa i 

Formentera, és necessari aportar el document en paper. 

Per acreditar família monoparental: llibre de família en el que 

consti un sol progenitor, o sentència judicial  on consti que un 

dels progenitors ha perdut la pàtria potestat.). 



Discapacitat de l´alumne o d´un dels 

pares o tutors o d´un germà 

En l´alumne 1 punt 

En un dels pares, 

tutors legals o en un 

dels germans. 

1 punt 

Màxim: 2 punts 



Discapacitat de l´alumne 

Tenen dret a la puntuació per aquest criteri, els 

alumnes que tenen reconeguda, pels òrgans 

competents, una discapacitat major o igual del 

33%. 

Documentació: 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. 



Discapacitat dels pares o tutors o d´un germà 

Es reconeixen les discapacitats iguals o superiors al 33%. 

A més de les discapacitats reconegudes pels òrgans competents en aquesta matèria, 
també poden obtenir la puntuació d'aquest criteri les següents persones: 

Els pensionistes de la Seguretat Social per incapacitat permanent total, absoluta o gran 
invalidesa. 

Els pensionistes de classes passives de jubilació o retir per incapacitat permanent per al 
servei o inutilitat. 

Es dona el mateix tractament als infants que, encara que no són germans, conviuen en el 
mateix nucli familiar degut a la formació d'una nova família (família reconstituïda). Per 
justificar aquest fet, cal que els dos caps de la nova família estiguin casats o siguin parella 
de fet i que cada un d'ells tengui la guarda i custòdia (exclusiva o compartida) dels fills 
propis. 

També es dona el mateix tractament al cònjuge que, encara que no és el progenitor, conviu 
en el mateix nucli familiar degut a la formació d'una nova família (família reconstituïda). Per 
justificar aquest fet, cal que els dos caps de la nova família estiguin casats o siguin parella 
de fet i que el progenitor tengui la guarda i custòdia (exclusiva o compartida) de l'alumne/a 
sol·licitant. 

Documentació: 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. 

En els casos dels pensionistes, cal presentar en paper algun dels documents següents: 

Resolució o certificat expedits per l’Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) o 
òrgan competent de la Comunitat Autònoma competent. 

Resolució del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) de reconeixement de la 
condició de pensionista per incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa. 

Resolució del Ministeri d’Economia i Hisenda o del Ministeri de Defensa de reconeixement 
de pensió de jubilació o retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat. 



Acolliment familiar de l´alumne 

 1 punt.  
Documentació: 

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), 

Servei Insular de Família del Departament de Benestar 

Social i Joventut del Consell Insular de Menorca, Consell 

Insular d’Eivissa o Consell Insular de Formentera). 

 



Esportista d´alt nivell o d´alt 

rendiment 

 1 punt.  
Documentació: 

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. 



Per als criteris que intenten afavorir la conciliació 

familiar s´estableix el concepte de família reconstituïda 

 Germans matriculats 

 Tutors que fan feina al centre. 

 Lloc de feina o zona d´influència o 

limítrofa. 

 Discapacitat. 

 Mobilitat forçosa. 

 Víctimes violència de gènere. 

 

 



CRITERIS 

COMPLEMENTARIS 



Concurrència en l´alumne d´una 

malaltia crònica 

1 punt 

Documentació: 
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. 

Només s´atendran les malalties recollides a la 

normativa. 



Llistat de malalties 
Errors congènits del metabolisme:  

 Fenilcetonúria. 

 Deficiència de acil-coenzima A 
deshidrogenasa de cadena mitjana (MCADD). 

 Deficiència de 3hidroaxil-coenzima A 
hidrogenases de cadena llarga (LCHADD). 

 Acidèmia glutàrica de tipus I (GA-I). 

Reumàtiques: 

 Artritis reumatoide juvenil 

 Lupus eritematós sistèmic (LES). 

Digestives:  

 Pancreatitis. 

 Malaltia inflamatòria intestinal (Crohn, colitis 
ulcerosa…) 

Respiratòries: Fibrosi quística 

Cardiovasculars: Cardiopaties congènites. 

Oncològiques 



Llistat de malalties 
Nefrologiques:  

 Insuficiència renal crònica. 

 Trasplant renal 

 Síndrome nefròtic 

Endocrines:  

 Hipotiroïdisme congènit. 

 Hiperplàsia adrenogenital congènita. 

 Diabetes mellitus. 

Neurològiques: Epilèpsia. 

Malalties hematològiques: 

 Hemofília. 

 Anèmia de cèl·lules falciformes. 

Espina bífida. 

Fissura Llavipalatina. 

Immunodeficiències. 

Al·lèrgia alimentària: 

 Làtex. 

 Himenòpters amb risc alt d’anafilàxia. 

Que l’alumne tengui una malaltia crònica greu o una 
malaltia rara que requereixi una intervenció sanitària 
immediata específica. 



Mobilitat forçosa de la unitat 

familiar 

 1 punt. 
 La puntuació d'aquest criteri també es pot obtenir al·legant família 

reconstituïda. 

 Es considera mobilitat forçosa del treballador si aquest es trasllada d'un 

altre territori (ja sigui nacional o estranger) a fer feina a les Illes 

Balears. Tenen la mateixa consideració els trasllats que es produeixen 

entre les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera i la que es 

dona entre municipis d’una mateixa illa. 

 Només es pot al·legar el trasllat forçós del treballador si aquest es 

produeix amb posterioritat a la finalització del període de sol·licitud de 

places del curs anterior (2019-2020). 

 També es pot acreditar mobilitat forçosa per motius mèdics. 

 



Documentació 

 
No es possible realitzar la consulta telemàtica d'aquesta 

documentació. 

S’ha d’acreditar mitjançant algun dels documents següents: 

Per causes laborals: un informe de vida laboral o equivalent d'altra 

mutualitat, a més d'un certificat o carta emesa per l'empresa en 

la qual es notifiqui el trasllat. 

Si s'al·lega família reconstituïda, s'ha de justificar amb la següent 

documentació: 

Llibre de família per acreditar el matrimoni o un certificat 

d’inscripció en el registre de parelles estables. 

Sentència judicial o el conveni en què s’indiqui que es té la guarda 

i custòdia del menor sol·licitant. 

Per motius mèdics: informe mèdic en el que consti el tractament  

rebut i un informe de l'entitat sanitària que indiqui que aquest 

implica un canvi de domicili, així com documentació que 

acrediti el nou domicili. 



Família reconstituida 

 Els dos caps de la nova família han 

d´estar casats o inscrits al registre 

de parelles estables. A més, és 

necessari que els caps de la nova 

família tenguin la guarda i custòdia 

sobre els fills propis que volen que 

es tenguin en compte en el criteri. 

 Aquests fills es consideren 

germans. 

 

 



Víctimes de violència de gènere 

 3 punts. 

Famílies amb menors d’edat que han estat objecte de 

declaració de risc per part de l’Administració competent 

en matèria de protecció de menors (Ajuntaments i 

Consells Insulars). 

Famílies en les que es produeixi un retorn posterior de 

mesures administratives de protecció (Consells Insulars). 

Famílies en les quals hi ha menors sobre els que s’han 

adoptat mesures de justícia juvenil (Direcció General de 

Menors i Famílies). 

Famílies en les quals la dona, els fills o filles al càrrec han 

sofert violència masclista. 

 

 



Documentació 
Respecte a les famílies amb menors d'edat que han estat objecte 

de declaració de risc, depenent del cas: 

1. Amb la resolució administrativa de declaració de risc de el 

Consell Insular respectiu (o organisme autonòmic 

competent)  

2. Amb el  conveni d'intervenció social i educatiu familiar entre 

la família del menor i els serveis socials del municipi. 

3. Per a la valoració d'aquesta situació, la documentació 

acreditativa d'aquest apartat ha de ser posterior al 29 de 

maig de 2019. 

Respecte a les famílies en que es produeix un retorn posterior a 

les mesures administratives de protecció: 

1. S'acreditarà mitjançant la resolució, certificat o ofici 

administratiu de l'òrgan competent en matèria de menors 

del Consell Insular respectiu (o de l'organisme autonòmic 

competent). 

2. La documentació acreditativa d'aquest apartat ha de ser 

posterior a dia 29 de maig de 2019. 



Documentació 

Respecte a les famílies en les quals hi ha menors respecte als 

quals s'han adoptat mesures de justícia juvenil: 

1. S'ha de presentar la resolució, certificat o ofici del Servei 

d'Execució de Mesures de Justícia Juvenil de la Direcció 

General d'Infància  Joventut i Famílies del Govern Balear (o 

de l'organisme autonòmic competent). 

Respecte a les famílies en què la dona o fills/es a càrrec han patit 

violència masclista, s'ha de presentar algun dels documents 

següents, que han de justificar suficientment la situació de víctima 

de violència masclista: 

1. Una ordre en favor de la víctima. 

2. Una sentència condemnatòria. 

3. Un informe del Ministeri Fiscal que indiqui l'existència 

d'indicis que la demanadant és víctima de violència de 

gènere, fins que es dicti l'ordre de protecció. 

 

 



Documentació 

4.Una resolució judicial amb la qual s’hagin acordat mesures 

cautelars per a la protecció de la víctima. 

5.Un informe de l’administració competent en matèria de 

serveis socials o de la casa d’acolliment, o bé un informe de l’ 

Institut Balear de la Dona, Servei de la Dona del Consell 

Insular d’Eivissa, o de l’òrgan competent del Consell Insular 

de Menorca o de l’organisme autonòmic competent. 

 

 



Famílies amb persones en situació de 

dependència o amb persones amb 

discapacitat  

 

• Aquest apartat inclou: 

a) Les 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. 

b) Les famílies amb persones amb discapacitat a 

càrrec en les quals hi viu algun descendent, 

ascendent o parent en línia directa o de 

consanguinitat fins el segon grau que acrediti un 

grau de discapacitat igual o superior al 33%. 

Puntuació que s'atorga 

• 2 punts. 
 
 



Documentació 

 

• Aquesta situació es pot acreditar 
mitjançant una resolució o certificat de 
reconeixement de la situació de 
discapacitat o dependència, 
respectivament, de la Direcció General 
d’Atenció a la Dependència del Govern 
Balear o de l’organisme autonòmic 
competent. 
 



Famílies en situació de 

vulnerabilitat econòmica especial  

 

• S’entén per famílies en situació d’especial 

vulnerabilitat econòmica les famílies beneficiàries 

de la renda social garantida, o de la renda mínima 

d’inserció, o les que tenen el subsidi d’atur com 

únic ingrés. 

 

  Puntuació que s'atorga 

• 2 punts 
 



Documentació 
 

• La condició de família en situació de vulnerabilitat econòmica 

especial es pot acreditar: 

1. En relació a la renda social garantida s'ha de presentar 

una resolució, certificat o ofici que confirma que la persona 

interessada rep aquests diners de la Direcció General de Serveis 

Socials del Govern Balear o de l'organisme autonòmic competent. 

Per la valoració d'aquesta situació, la documentació acreditativa 

d'aquest apartat ha de tenir data posterior a dia 1 de gener de 

2020. 

2. Pel que fa a la renda mínima d’inserció s'ha de presentar 

una resolució, certificat o ofici acreditatiu de la seva percepció 

del Consell Insular o de l’organisme autonòmic competent de la 

seva concessió. Per a la valoració d’aquesta situació, la 

documentació acreditativa d’aquest apartat ha de tenir data 

posterior a dia 1 de gener de 2020. 

3. Correspon al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) la 

concessió del subsidi d'ocupació. L'Administració educativa rebrà 

per via telemàtica les dades del SEPE i de les altres 

administracions que han de confirmar que aquesta prestació 

econòmica sigui l'únic ingrés de la unitat familiar. Per tant, no s'ha 

de presentar cap certificat. 

 



Criteris elegits pel centre 

 

 

Alumnes escolaritzats a 
escoletes 0-3 autoritzades  

   0,5 punts 

 

Germans de parts multiples 

   0,5 punts 
 
 



Alumnes amb NESE 

 

• Dictamen EOEP. Acreditació NESE. 

 

• Baremació apart de la resta.       

     



DESEMPAT 
• En cas d’empat es dirimirà atenent la major puntuació obtinguda 

en els criteris prioritaris tot comparant-los un a un i en l’ordre 

indicat a continuació: 

• Major puntuació obtinguda en l’apartat de germans o germanes 

matriculats al centre; o pares, mares o tutors legals que hi 

treballin. 

• Major puntuació obtinguda en l’apartat de germans o germanes 

matriculats a centres adscrits; o pares, mares o tutors legals 

que hi treballin. 

• Major puntuació obtinguda en l’apartat de proximitat del domicili 

de l’alumne. 

• Major puntuació obtinguda en l’apartat de proximitat del lloc de 

treball d’algun dels seus progenitors o tutors o del mateix 

alumne si aquest té l’edat de treballar. 

• Major puntuació obtinguda en l’apartat de la renda per càpita de 

la unitat familiar. 

• Major puntuació obtinguda en l’apartat de família nombrosa. 

• Major puntuació obtinguda en l’apartat de concurrència d’alguna 

discapacitat en l’alumne, en els pares o tutors legals o en algun 

germà o germana. 

 



DESEMPAT 
• Major puntuació obtinguda en l’apartat d’acolliment familiar de 

l’alumne. 

• Major puntuació obtinguda en l’apartat d’esportista d’alt nivell 

• Si la situació es dona per accedir als estudis de batxillerat i 

després d’aplicar els criteris anteriors s’hi manté l’empat, s’ha 

de dirimir segons la mitjana aritmètica del títol d’ESO, 

arrodonida a la centèsima més pròxima o, en cas 

d’equidistància, a la superior. En aquelles qualificacions en què 

no consti la nota numèrica, les equivalències seran les 

següents: insuficient, 3; suficient, 5; bé, 6; notable, 7 i excel·lent, 

9. 

• Si persisteix l’empat, per dirimir aquesta situació s’efectuarà un 

sorteig públic a la Direcció General de Planificació, Ordenació i 

Centres, presidit pel director general de Planificació, Ordenació i 

Centres o persona en qui delegui, després del termini de 

presentació de les sol·licituds. Aquest sorteig determinarà les 

dues lletres, a partir de les quals es farà l’ordenació alfabètica 

del primer llinatge corresponent als sol·licitants. El resultat del 

sorteig es publicarà a la pàgina web de la Direcció General de 

Planificació, Ordenació i Centres. 

 



DESEMPAT 
• En cas d’empat, es dirimirà d’acord amb la següent prelació: 

 

• 1. Major puntuació total obtinguda pels criteris específics 

aplicats als centres d’educació especial. 

 

• 2. Major puntuació total obtinguda pels criteris generals de 

barem. A efectes d’admissió a centres específics, la zona 

escolar és única. 

 

•  En cas que persisteixi l’empat, s’ha procedir a efectuar un 
sorteig públic per a l’accés als distints nivells de les etapes 
d’infantil, primària i secundària, a partir del qual s’elegiran 2 
lletres que serviran per ordenar alfabèticament les sol·licituds 
empatades. 

 

• Data del sorteig: 15/06/2020 a les 10h. 



EMPAT 
 

Sorteig dues lletres  a partir de les 
quals es farà l´ordenació alfabètica 

del primer llinatge. 

20 de maig a les 10h.  



Documentació general 

• Còpia del DNI o del passaport de 
l´alumne o de la pàgina del llibre 
de família on figura. 

• Còpia del DNI del pare, mare o 
tutor legal de l´alumne. 

• Certificat expedit pel centre 
docent on es varen realitzar els 
estudis d´ESO, per als alumnes 
que accedeixen a Batxiller. 



Més informació a: 

 
http://www.caib.es/sites/escolaritzaciocurs/ca/inici-45806/ 

 

http://www.caib.es/sites/escolaritzaciocurs/ca/inici-45806/
http://www.caib.es/sites/escolaritzaciocurs/ca/inici-45806/
http://www.caib.es/sites/escolaritzaciocurs/ca/inici-45806/

