ADMISSIÓ CURS 22-23
CRITERIS

PUNTS

Germans matriculats o duna altra persona que es trobe en situaciód’acolliment
familiar o en guarda amb finalitats d’adopció,en el centre sol·licitat,
Pare o mare o tutors legals treballadors en el centre
Domicili
Àrea d’influència

10

Àrea limítrofa

5

15
5

DNI dels tutors + rebut llum, aigua, lloguer... Si no coincideixen les adreces dels 2 documents, cal afegir l’empadronament per a confirmar on viuen

Renda familiar
Persona destinatària de la renda valenciana d’inclusió
Renda anual per càpita igual o inferior a la meitat de l’IPREM

4

(=/< 3.954’3 €)
Renda anual per càpita superior a la meitat de l’IPREM i inferior o igual a l’IPREM

3,5
3

(>3.954’3 =/<7.908’6 €)
Renda anual per càpita superior a l’IPREM i inferior o igual al
resultat de multiplicar l’IPREM per 1,5
(> 7.908’6 € =/ < 11.862’9 €)
Renda anual per càpita superior al resultat de multiplicar l’IPREM

2,5

per 1,5 i inferior o igual al resultat de multiplicar l’IPREM per 2
(>11.862’9 €) =/ <15.817’2 € )

2

Certificat oficial de Conselleria//
Rendes unitat familiar 2020 + empadronament col·lectiu

Família nombrosa
General

3

Especial

5

General

3

Especial

5

Títol o carnet oficial expedit per la Generalitat Valenciana

Família monoparental

Títol de família monoparental expedit per la Conselleria

Discapacitat
Discapacitat del alumnat del 33% al 64%

4

Discapacitat del alumnat igual o superior al 65%

7

Discapacitat de pares, mares, germans, germanes del 33% al 64%

3

Discapacitat de pares, mares, germans, germanes igual o sup. al 65%

5

Certificat o carnet oficial que ho acredite

Situacions sociofamiliars justificades per serveis socials
Certificat que ho acredite

5

ADMISSIÓ CURS 22-23
Desempats
1

Existència de germans o germanes o d’una altra persona que es trobe en situació d’acolliment familiar o en guarda amb finalitats d’adopció, matriculats
en el centre.

2

Pare, mare o tutors legals treballadors del centre docent.

3
4
5

Proximitat del domicili on residisca l’alumne o alumna o del lloc de treball d’algun dels pares, mares o tutors legals.
Condició de persona destinatària de la renda valenciana d’inclusió
Renda per càpita de la unitat familiar.

6

Condició legal de família nombrosa.

7

Concurrència de discapacitat en l’alumnat, en els pares, mares, tutors legals,
germans o germanes
Família monoparental

8
9

Sorteig públic, d’acord amb el procediment que establisca la conselleria competent en matèria d’educació
Es triaran 2 lletres per les quals s’ordenarà el primer cognom; també altres 2 lletres, per les quals s’ordenarà el segon cognom, i que s’aplicaran quan existisca
coincidència amb el primer.
En cas de no disposar d’un segon cognom, es considerarà que aquest comença amb «AA»

Prioritats:
1.L’alumnat procedent del mateix centre escolar
2.L’alumnat procedent dels centres adscrits.
3.L’alumnat que haja de canviar de residència per causa de violència
4. L’alumnat que es trobe en situació d’acolliment familiar o en guarda amb finalitats
d’adopció.
5. L’alumnat d’acolliment residencial.
6. L’alumnat que haja de canviar de residència per desnonament familiar.

