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Informació per a la Preinscripció i Matriculació

CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES SOL·LICITUDS 
MOLT IMPORTANT. La falsedat de les dades aportades donarà lloc a l’anul·lació 

de la sol·licitud.

• GERMANS I/O GERMANES EN EL CENTRE: 15 PUNTS
15 punts per cadascun dels germans i germanes matriculats en el centre sol·licitat. 
Serà requisit indispensable que el germà o germana vaja a continuar assistint al 
mateix centre en el curs escolar per al qual se sol·licita la plaça. 

ACREDITACIÓ: El centre verificarà la concurrència d’aquesta circumstància. 
En cas que els cognoms no foren coincidents, s’acreditarà la relació mitjançant 
el llibre de família, certificat del registre civil o sentència per la qual s’adjudique 
la tutela.

• PARES O MARES TREBALLADORS EN EL CENTRE: 5 PUNTS
La circumstància que un o tots dos pares, mares o tutors siguen treballadors, en 
actiu, en el centre docent es valorarà amb 5 punts. 

ACREDITACIÓ: Aquesta circumstància s’acreditarà per la titularitat o per 
l’adreça del centre.

• PROXIMITAT DE DOMICILI FAMILIAR O PROFESSIONAL: ENTRE 5 I 10 
PUNTS
Aquest criteri es valorarà de la següent manera:

• Alumnat el domicili del qual es trobe en l’àrea d’influència del centre: 10 
punts.

• Alumnat el domicili del qual es trobe en les àrees limítrofes a l’àrea 
d’influència del centre: 5 punts.

Quan per causa degudament acreditada, els progenitors o tutors visquen en 
domicilis diferents, es considerarà com a domicili familiar de l’alumne o l’alumna 
el de la persona que tinga atribuïda la custòdia legal del mateix. 
En els casos en els quals s’haja acordat la custòdia compartida de l’alumne o de 
l’alumna, es valorarà el domicili en el qual estiga empadronat o empadronada. 

ACREDITACIÓ: Presentació del DNI del pare, mare o tutor i d’un rebut recent 
d’aigua, llum o telèfon o contracte de lloguer. Si existira discrepància entre els 
domicilis que figuren en els citats documents, es podrà requerir un certificat 
de residència lliurat per l’ajuntament. 
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En cas de custòdia compartida acordada judicialment, es considerarà domicili 
familiar aquell en el qual estiga empadronat l’alumne o alumna. 
En el cas que es presente un contracte de lloguer, haurà d’acreditar-se que s’ha 
efectuat el corresponent dipòsit de fiança (model 805 o 806) en la conselleria 
competent en matèria d’hisenda.

• RENDA PER CÀPITA DE L'UNITAT FAMILIAR: 2 punts
Per a rendes anuals de la unitat familiar igual o inferior a 2 vegades l’Indicador 
Públic de Renda a Efectes Múltiples (IPREM) 15.039,18 euros.
Per a 2017 el IPREM anual es fixa en  7.519,59 euros. (Llei 3/2017 de 27 de juny de 
2017 dels Pressupostos Generals de l’Estat).

ACREDITACIÓ: S’acreditarà mitjançant la presentació de la declaració de 
renda de la unitat familiar corresponent a l’exercici 2017. (veure caselles 415 
i 435 de la declaració, base imposable general i base imposable d’estalvi). Es 
considerarà unitat familiar la formada pels cònjuges i els fills o filles menors 
de 18 anys, així com els majors d’edat i menors de 26 anys que convisquen 
en el domicili familiar. Per a acreditar la convivència es presentarà certificat 
d’empadronament col·lectiu. En el cas de separació o divorci dels pares, no es 
consideraran els ingressos del que no visca en el mateix domicili de l’alumne 
o alumna.

Es considerarà membre de la unitat familiar el cònjuge del pare o mare de 
l’alumne o alumna que convisca en el mateix domicili.

En el cas de custòdia compartida, es consideraran membres de la unitat familiar 
els que convisquen en el domicili d’empadronament de l’alumne o alumna.

La composició de la unitat familiar serà la corresponent al moment de 
presentar la sol·licitud.

• FAMÍLIA NOMBROSA: ENTRE 3 I 5 PUNTS
La condició de família nombrosa general es valorarà amb 3 punts, i la de categoria 
especial amb 5 punts.

ACREDITACIÓ: S’acreditarà aportant el títol oficial de família nombrosa 
expedit per la Generalitat Valenciana (Direcció territorial d’Igualtat i 
Polítiques Inclusives) o per l’òrgan competent en cas d’haver-se sol·licitat fora 
de la Comunitat Valenciana.



• DISCAPACITAT: ENTRE 3 I 7 PUNTS.
S’assignaran 4 punts quan existisca una discapacitat d’entre el 33% i el 64% en 
l’alumne o alumna. Quan siga igual o superior al 65% s’assignaran 7 punts. 
Quan aquesta circumstància concórrega en els seus pares, mares, tutors, 
germans o germanes, s’assignaran 3 punts quan existisca discapacitat entre el 
33% i el 64%, i 5 punts quan siga igual o superior al 65% per cadascun d’ells en els 
quals es done aquesta situació. 

ACREDITACIÓ: S’acreditarà mitjançant el certificat corresponent o amb la 
targeta acreditativa de la condició de persona amb discapacitat, emesos per la 
conselleria competent en matèria de benestar social.

• FAMÍLIA MONOPARENTAL: ENTRE 3 I 5 PUNTS
La condició de família monoparental general es valorarà amb 3 punts. La de 
categoria especial, amb 5 punts.o alumna.

La puntuació per la condició de família monoparental no és acumulable a la qual 
s’obtinga per la condició de família nombrosa.

ACREDITACIÓ: La condició de membre de família monoparental s’acreditarà 
aportant el títol de família monoparental expedit per la Conselleria competent 
en matèria de família.
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PRIORITATS

• Alumnat que es trobe en situació d’acolliment familiar. Aquest alumnat 
tindrà preferència per a accedir, a l’elecció de la família, al centre on estiguen 
escolaritzats els fills o filles de la família acollidora o altres menors a càrrec seu, 
o a un centre situat en l’àrea d’influència del seu domicili familiar o laboral.

ACREDITACIÓ: S’acreditarà aportant la resolució administrativa o judicial 
per la qual s’haja formalitzat, certificat emès per la conselleria competent en 
matèria de benestar social, en la qual es faça constar l’existència de l’acolliment 
i l’entitat dels acollidors.

• Alumnat que haja de canviar de residència per causa de violència de gènere o 
terrorisme.

ACREDITACIÓ: Es justificarà aportant resolució judicial o administrativa en 
què s’acredite aquesta circumstància.

• Alumnat que haja de canviar de domicili com a conseqüència de desnonament 
familiar.

ACREDITACIÓ: Es justificarà aportant resolució judicial o administrativa en 
què s’acredite aquesta circumstància.
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DESEMPATS

Els empats que, si escau, es produïsquen es dirimiran aplicant successivament la 
major puntuació obtinguda en els criteris següents:

1. Existència de germans o germanes matriculats en el centre.

2. Pare, mare o tutors legals treballadors en el centre docent.

3. Proximitat del domicili o del lloc de treball d’algun dels seus pares, mares o 
tutors legals.

4. Renda per càpita de la unitat familiar.

5. Condició legal de família nombrosa.

6. Concurrència de discapacitat en l’alumnat, en els seus pares, mares, tutors, 
germans o germanes.

7. Família monoparental. 

8. Sorteig efectuat per l’Administració competent en matèria d’educació en el 
qual es trie la lletra a partir de la qual s’assignaran les places. Per al curs escolar 
19-20 ha estat la lletra O.

La determinació d’aquests criteris així com el seu mètode de valoració està extret 
de la normativa vigent per la qual es regula el procediment d’admissió de l’alumnat 
en centres docents sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana que 
imparteixen ensenyaments d’educació infantil.


