Generalitat de Catalunya
Departament d’ Ensenyament
Insitut Rovira-Forns

CRITERIS D’ ADMISSIÓ I BAREMACIÓ
Si el nombre de sol·licituds d’admissió és superior a l’oferta de places, s’hauran d’aplicar els criteris de prioritat seguint aquest ordre:

1. Criteri específic
L’alumnat procedent de les escoles públiques de la població té preferència per cursar 1r d’ ESO en aquest Institut (centres adscrits).

2. Criteris generals
Criteris

Puntuació

Existència de germans o germanes escolaritzats al
centre educatiu o de pares o tutors legals que hi
treballen en el moment de presentar la sol·licitud.

Documentació acreditativa

40 punts




Germans escolaritzats al centre durant el curs actual (no cal aportar documentació)
Jornada laboral mínima en el centre de 10 hores setmanals ((no cal aportar documentació).

Domicili a l’àrea de proximitat del centre.

30 punts



Quan es prengui en consideració l’adreça del lloc de
treball i aquest és dins l’àrea de proximitat del centre.

20 punts



Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE
en el cas de persones estrangeres.
Quan el domicili familiar que s’al·lega no coincideix amb el del DNI / NIE de la persona sol·licitant,
cal presentar un volant municipal de convivència de l’alumne/a.
Quan per aquest criteri es consideri el domicili del lloc de treball, s’acreditarà mitjançant
l’aportació d’una còpia del contracte laboral o d’un certificat emès a aquest efecte per l’empresa.
En el cas de treballadors autònoms el domicili serà l’acreditat a l’Agència Tributària (model 036).



Quan el domicili del sol·licitant és al mateix municipi
on és ubicat el centre, però no en l’àrea de proximitat
del centre sol·licitat en primer lloc.

10 punts

Renda anual de la unitat familiar (renda mínima
d’inserció).

10 punts

Discapacitat de l’alumne o alumna, pare, mare, tutor,
tutora o germans

10 punts



Documentació acreditativa de ser beneficiari/ària de la prestació econòmica de la renda mínima
d’inserció (sol·Licitar a Serveis Socials).



Original i fotocòpia del certificat de discapacitat de la persona que al·legui aquesta condició, emès
pel Departament de Benestar Social i Família o certificats de discapacitat emesos per l' ICAM. En
tot cas cal acreditar una discapacitat igual o superior al 33%.



Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa/monoparental vigent (només s’accepta el
carnet, no el full de sol·licitud d’aquest carnet).



Informe emès per un metge/ssa del sistema públic de salut o certificat mèdic oficial amb
signatura legalitzada pel col·legi de metges, en què s’indiqui expressament que l’alumne/a té
diagnosticada una malaltia crònica que afecta el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic,
inclosos els celíacs, i s’hi especifiqui de quina malaltia es tracta.



S’ha d’indicar en el moment de presentar la sol·licitud i el centre farà la comprovació.

3. Criteris complementaris
Condició legal de família nombrosa o monoparental

15 punts

Malaltia crònica de l’alumne/a que afecti el sistema
digestiu, endocrí o metabòlic

10 punts

L’alumne que hagi tingut el pare, la mare, els tutors o
els germans escolaritzats a l’ESO al centre

5 punts

Si, finalment, un cop aplicats tots els criteris es produeix algun cas d’empat, s’aplicarà el resultat del SORTEIG previst a la normativa

