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INFORMACIÓ SOBRE EL CALENDARI  DEL PROCÉS D’ADMISSIÓ I 
MATRICULACIÓ D’ALUMNES D’EDUCACIÓ INFANTIL

(0-3 ANYS) 
CURS 2019-2020

DOCUMENTACIÓ QUE S’HA D’ADJUNTAR A LA SOL·LICITUD

DOCUMENTACIÓ BÀSICA

 Còpia del DNI o NIE del pare, la mare o dels tutors legals.

 Llibre de família, certificat de naixement o document acreditatiu del Registre 
Civil de l’infant(disposició transitori tercera de la Llei 20/2011 de 21 de juliol 
del Registre Civil).

 Declaració de responsabilitat en el cas que a la sol·licitud només hi consti 
una sola signatura i no s’hagi justificat documentalment la pàtria potestat 
exclusiva.

DOCUMENTACIÓ A AFECTES DE VALORACIÓ SEGONS BAREM 

i 

CRITERIS DE BAREMACIÓ

Si s’al·leguen alguns dels criteris de puntuació, s’ha d’adjuntar obligatòriament la 
seva documentació acreditativa.

CRITERIS PRIORITARIS

1.  EXISTÈNCIA DE GERMANS MATRICULATS AL CENTRE O PARE, MARE O 
TUTOR LEGAL QUE HI TREBALLI.
- Primer germà o germana al centre: 4 punts.
- Per cada un dels germans següents: 3 punts.
- Per pare, mare o tutor/a legal que treballi en el centre: 4 punts.
- En el cas que el pare i la mare o els dos tutors legals treballin en el 

centre: 7 punts.

Per verificar la validesa d'aquest document, pot consultar la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 0814259d47f44c9a8c43ab38ce4ae1e3001

Url de validació https://sac.alcudia.net/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

https://sac.alcudia.net/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?codigoVerificacion=0814259d47f44c9a8c43ab38ce4ae1e3001
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En en aquests casos es donen el mateix tractament als infants 
que es troben en situació d’acolliment familiar simple o 
permanent o de pre-adopció o adopció. També reben el mateix 
tractament els infants que es troben en règim d’acolliment 
residencial.

Documentació a presentar: 
 L’Àrea d’Educació de l’Ajuntament comprovarà el fet de l’existència 

de germans matriculats al centre. Es donarà el mateix tractament de 
germà matriculat en el centre per als infants que estiguin en situació 
d’acolliment familiar,  de preadopció o acolliment residencial. 

 Certificat expedit pel centre, en el cas que el pare, la mare, o tutor/a 
legal hi treballi. S’entén que el pare, mare o tutor legal treballa en el 
centre quan aquests formen part del  personal docent o no docent, siguin 
funcionaris públics o treballadors amb contracte laboral.

 Resolució administrativa o certificació emesa per l’entitat 
corresponent d’acolliment familiar simple o permanent, preadopció, 
adopció i acolliment residencial, en cas de demanar el tractament de 
germans per infants en aquesta situació.

2. PROXIMITAT DEL DOMICILI DE L’ALUMNE/A O DEL LLOC DE 
TREBALL DEL PARE, DE LA MARE, DE QUALQUE TUTOR LEGAL, DINS 
LA ZONA D’INFLUÈNCIA DEL CENTRE SOL·LICITAT (ALCÚDIA).
- Domicili de l’alumne/a o, alternativament, lloc de treball del pare, de la 

mare, o d’algun dels tutors legals dins la zona d’influència del centre 
sol·licitat (Alcúdia): 2 punts.

- Per cada any complet de residència continuada i ininterrompuda, o  any 
complet de feina continuat i ininterromput, dins la zona d’influència del 
centre sol·licitat: 1,5 punts.

- Per període de temps superior a 2 mesos i inferior a 1 any de residència 
continuada i ininterrompuda, o  de treball continuat i ininterromput, dins 
la zona d’influència del centre sol·licitat: 0,5 punts. 

MÀXIM del tres apartats anteriors: 5,5 punts.

En cap cas no es poden sumar la puntuació obtinguda per domicili i la 
puntuació obtinguda per lloc de treball.

Documentació a presentar:

 Certificat d’empadronament de l’alumne/a i dels pares, tutors legals 
o acollidors expedit per l’Ajuntament, amb indicació de les darreres 
variacions padronals.
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 Certificació expedida per l’empresa on treballi o presti els seus 
serveis, el pare, la mare o el tutor legal, amb indicació de l’adreça 
exacta del lloc de treball i de l’antigÜItat

 En el supòsit de treballadors autònoms, s’ha de presentar  a més de la vida 
laboral a més d’una altra mutualitat, un certificat de situació en els cens 
d’activitats econòmiques. 

 En el cas de contractes de modalitat fixo discontinu es podrà tenir en 
compte l’antigüitat del primer contracte amb la mateixa modalitat i de la 
mateixa empresa, sempre i quan no hi hagi interrupció.

RENDA DE LA UNITAT FAMILIAR

 Renda anual igual o inferior a la mitjana per càpita del salari mínim interprofessional: 
1,5 punts.

 Renda anual superior al mínim però inferior al doble de la mitjana per càpita del 
salari mínim interprofessional  : 1 punt.

 Renda anual superior al doble però inferior al triple de la mitjana per càpita del salari 
mínim interprofessional : 0,5 punts.

 Renda anual superior al triple de la mitjana per càpita del salari mínim 
interprofessional: 0 punts.

Documentació a presentar:
 Fotocòpia de la declaració de la renda anual de l’any 2017 d’ambdós pares o 

tutors legals dels alumnes, o certificat emès per l’Agencia Estatal de 
l’Administració Tributària, o autorització per a que l’Administració pública 
competent pugui consultar les dades de la renda.

 Els sol·licitants que hagin d’acreditar a l’efecte de valorar la renda que la 
guàrdia i custòdia de l’alumne no es compartida han d’aportar un document 
que acrediti quines ´son les persones que tenen la guàrdia i custòdia 
(sentència judicial en casos de nul.litat, separació o divorci i  en els altres 
casos pàgina corresponent del llibre de família.

 En els casos de nul·litat, separació o divorci es tindrà en compte la renda del 
que exercici la guàrdia custòdia. En el supòsit que la custòdia estigui 
compartida es tindrà en compte la dels dos progenitors. 

4. CONCURRÈNCIA DE DISCAPACITAT EN L’ALUMNE/A, O EN EL PARE, 
LA MARE O TUTOR LEGAL O EN ALGUN GERMÀ.

- En l’alumne/a: 1 punt.
- En el pare, la mare, tutor legal o alguns dels germans: 1 punt.

  MÀXIM: 2 punts.

Documentació a presentar:
 Certificació emès per l’òrgan competent que indiqui el tipus i el grau de de 

discapacitat de l’alumne/a.
 Un certificat de  l’IMSERSO o òrgan competent.
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 Resolució de l’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 a 
servei inutilitat.

5. PERTINENÇA A FAMÍLIA NOMBROSA
- Família nombrosa especial: 2 punts.
- Família nombrosa general: 1 punt.

Documentació a presentar:
. Còpia del títol oficial en vigor  de família nombrosa. La situació de família 

nombrosa, ha d’acreditar-se mitjançant el títol oficial expedit a l’efecte per 
l’òrgan competent de conformitat amb el que preveu l’article 5 de la llei 
40/2003, de 18 de novembre de protecció a les famílies nombroses.

CRITERIS COMPLEMENTARIS

6. CONCURRÈNCIA EN L’ALUMNE D’UNA MALALTIA CRÒNICA DE LES QUE 
FIGUREN A L’ANNEX 2 de l’Ordre del Conseller d’Educació, Cultura i 
Universitats: 1 punt. 

La llista de malalties cròniques està a la vostra disposició a l’Auditori d’Alcúdia.

Documentació a presentar: 
Certificat mèdic per justificar una malaltia crònica de l’alumne/a on figura la 
identificació del facultatiu, la seva signatura,  número de col·legiat, la malaltia 
que pateix l’alumne i la data d’expedició del certificat. 

Per més informació podeu consultar el BOIB num. 64 del 05/05/12, Ordre del 
conseller de Cultura i Universitats de 3 de maig 2012.

7. ESCOLARITZACIÓ DE L’ALUMNE MOTIVADA PER UN TRASLLAT DERIVAT 
D’ACTES DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE: 3 PUNTS

 Nou certificat d’empadronament de l’alumne a més d’algún dels 
documents següents: ordre de protecció en vigor de la víctima,   
sentència condemnatòria, informe del Ministeri Fiscal que indiqui la 
existència d’indicis i 7o resolució judicial en vigor per la qual s’hagin 
acordat mesures cautelars.
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8. ESCOLARITZACIÓ DEL ALUMNE MOTIVADA PER UN TRASLLAT DE LA 
UNITAT FAMILIAR DEGUDA A LA MOBILITAT FORÇOSA DE QUALSEVOL 
DELS PARES

S’HA D’ACREDITAR MITJANÇANT DELS DOCUMENTS SEGÜENTS: 

Certificat emès per l’empresa en el qual s’expressi literalment el motiu del canvi de 
lloc de feina i la seva obligatorietat.
Certificat emès per l’empresa en el qual es notifica el trasllat forçós 
Informe mèdic i que justificat trasllat per motiu de malaltia.

9-ALTRES CIRCUMSTÀNCIES RELLEVANTS APRECIADES JUSTIFICADAMENT 
PER L’ÒRGAN COMPETENT DEL CENTRE, D’ACORD AMB CRITERIS 
OBJECTIUS ESTABLERTS MITJANÇANT ORDRE PER LA CONSELLERIA 
COMPETENT EN MATÈRIA D’EDUCACIÓ, QUE HAN DE SER FETS PÚBLICS 
PELS CENTRES ANTERIORMENT A L’INICI DEL PROCÉS D’ADMISSIÓ I 
PUBLICATS A LES CORRESPONENTS CONVOCATÒRIES ANUALS: 

1 punt, distribuït de la següent manera:

- Fills de parts múltiples: 0,50 punts.
- Famílies monoparentals: 0,50 punts.

Documentació a presentar:

 Certificació que acrediti que l’alumne/a es germà d’un part múltiple.
 Documentació acreditativa del lloc de feina actual, del pare, mare i 

tutor/a legal de l’alumne/a.
 En el cas de famílies monoparentals, justificant que la pàtria 

potestat recau en un sol progenitor.

ALUMNES AMB NECESSITAT ESPECÍFICA DE SUPORT EDUCATIU (NEE)

 Tots els alumnes amb necessitats educatives especials permanents 
han de presentar el dictamen d’escolarització actualitzat pels serveis 
d’orientació educativa i psicopedagògica d’atenció primerenca o certificat del 
tipus i grau de discapacitat emès per l’òrgan competent.

 Tots els alumnes en situació de desprotecció o risc social han 
d’acreditar la seva situació, mitjançant un informe dels serveis socials o dels 
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equips d’orientació educativa i psicopedagògica d’atenció primerenca, davant 
la comissió d’escolarització.

 Documentació justificativa de la condició d’alumne/a provinent d’un 
centre de acollida.

Nota informativa
Per més informació podeu consultar la Resolució del director general d’Innovació i Comunitat 
Educativa de 7 de de març de 2019, per la qual es despleguen determinats aspectes per al curs 
escolar 2019-2020 respecte dels processos d’admissió i matriculació d’alumnes als centres 
sostinguts totalment o parcialment amb fons públics als nivells de primer cicle d’educació 
infantil, (BOIB  núm. 30, de 7 de març de 2019)

En el supòsit què es doni una situació d’empat, s’ha de dirimir amb la consideració específica de la 
major puntuació obtinguda en els criteris següents, per aquest ordre:

a) Major puntuació obtinguda a l’apartat de germans matriculats al centre o pares o mares o 
tutors que hi treballin.

b) Major puntuació obtinguda a l’apartat de proximitat del domicili de l’alumne.
c) Major puntuació obtinguda a l’apartat de proximitat del lloc de treball d’algun dels seus 

progenitors o tutors.
d) Major puntuació obtinguda a l’apartat de la renda anual de la unitat familiar.
e) Major puntuació obtinguda en l’apartat de família nombrosa. 
f) Major puntuació obtinguda a l’apartat de concurrència d’alguna discapacitat en l’alumne, en el 

pare, la mare, els tutors, o en algun germà.
g) Major puntuació obtinguda en l’apartat de l’acolliment familiar de l’alumne.

Si persisteix l’empat, s’ha de procedir segons les següents directrius: Per dirimir les situacions 
d’empat amb el criteri de sorteig, se n’efectuarà un de públic a la Direcció General de Planificació, 
Inspecció i Infraestructures Educatives, presidit per la directora general de Planificació, Inspecció i 
Infraestructures Educatives o persona en qui delegui. Aquest sorteig determinarà la combinació de 
dues lletres, a partir de la qual es faran les ordenacions alfabètiques corresponents. (BOIB 64, de 05-05-
2012, art. 10.10)
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CALENDARI PROCÉS ESCOLARITZACIÓ Curs 2019-2020

Actuació Data

Inici: 04/04/2019
Presentació de sol·licituds

Finalització: 17/04/2019

Llistes provisionals d’ admesos 31/05/2019

Inici: 03/06/2019
Reclamacions

Finalització: 05/06/2019

Resolució de les reclamacions 12/06/2019

Llistes definitives 17/06/2019

Inici: 18/06/2019
Matriculació

Finalització: 28/06/2019
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