
 

 

 

 

 

Preinscripció  2018-2019 
Criteris de prioritat i barem 

Primer cicle d’educació infantil (0-3 anys) 
 

Per ordenar les sol·licituds d’admissió i assignar les places del centre, quan el nombre de sol·licituds es 

superior a l’oferta, s’apliquen, per ordre, els criteris de prioritat, primer els generals i després els 

complementaris. Aquests criteris, i el barem de punts que tenen associat, permeten puntuar objectivament 

totes les sol·licituds d’admissió i poder ordenar-les. 

Les sol·licituds que després d’aplicar criteris encara tenen la mateixa puntuació s’ordenen a partir del número 

de desempat que s’obté per sorteig. 

 

 

 



 

 

Els criteris de prioritat i els punts de cadascun són els següents: 

Criteris generals 

 Germans escolaritzats al centre o pares o tutors legals que hi treballin. 

 Quan l’alumne/a té germans escolaritzats al centre, pares o tutors legals que hi treballen en el 

moment en que és realitza la preinscripció. 90 Punts  

 Infants en situació d’acolliment familiar. 90 Punts 

 Proximitat de domicili de l’alumne/a al centre o proximitat del lloc de treball del pare, la mare, 

el/la tutor/a, guardador/a de fet. 

 Quan el domicili de la persona sol·licitant estigui al municipi de Perafort o Puigdelfí. 90 Punts 

 Quan el domicili de la persona sol·licitant estigui al municipi de Renau o Garidells.  60 Punts 

 Quan a l’instancia del pare o mare es prengui en consideració, en comptes del domicili de l’alumne/a, 

l’adreça del lloc de treball, i aquest és dins del municipi de Perafort o Puigdelfí. 30 Punts  

 Renda anual. 

 Quan el pare, la mare o el tutors, siguin beneficiaris de PIRMI (prestació econòmica de renda mínima 

d’inserció), calculat en funció dels fills que tenen al seu càrrec. 10 Punts 

 Discapacitat de l’alumne/a, pare, mare o germans. 

 Quan l’alumne/a acrediti una discapacitat igual o superior al 33%, o quan el pare, la mare, els tutors o 

germans de l’alumne/a acrediti discapacitat igual o superior al 33%. 10 Punts 



 

 

Criteris complementaris 

 Situació laboral i familiar. 

 Quan l’alumne/a té germans escolaritzats al CEIP Josep Veciana de Perafort o hagin sol·licitat aquest 

centre en primera opció en la preinscripció per al curs 2018-2019. 30 Punts 

 Si el pare, la mare, els tutors o els germans han estat escolaritzats al centre per al qual es 

presenta la sol·licitud: 10 punts. 

 Quan els dos representants de l’alumne/a, acreditin la seva situació laboral activa. 10 Punts 

 Quan s’acrediti situació de família monoparental. 10 Punts 

 Pel fet de formar part de Família nombrosa. 15 Punts 

 Pel fet que l’alumne/a pateixi una malaltia crònica que li afecti el sistema digestiu, endocrí o 

metabòlic, inclosos els celíacs. 10 Punts 

 

 

 

 

 

 


