Escoles bressol municipals 2019-2020
Codi centre

Escoles bressol

Adreça

CP

I
08076303
08046384
08046360
08068771
08046906
08046980
08064283
08072747

Ciutat Vella			
Aurora
Aurora, 24
08001
Cadí
Om, 11
08001
Canigó
Àngels, 7
08001
Carabassa
Carabassa, 8 bis
08002
La Mar
Andrea Doria, 40
08003
Mont Tàber
Santa Elena, 4
08001
Portal Nou
Portal Nou,2
08003
Puigmal
Mònec, 2
08003

II
08046323
08072930
08072723
08063606
08061804
08070957
08072814
08076285
08067909

Eixample			
Barrufets
Marina, 356 interior
08025
93 455 10 42
Casa dels Nens
Roger de Llúria, 132
08037
93 476 32 37
El Roure
Comte d’Urgell, 145
08029
93 453 17 31
El Tren de Fort Pienc
Pl. Fort Pienc, 5
08013
93 245 11 31
Els Tres Tombs
Manso, 28 bis
08015
93 325 09 13
La Fassina
Nàpols, 244
08013
93 458 71 10
L’Arbret de l’Eixample
Av. Roma, 102-104
08015
93 451 25 74
Leonor Serrano
Cartagena, 159
08013
93 706 04 59
Londres
Londres, 56-58
08036
93 410 83 37

III
08046335
08070933
08069670
08071895
00000043
08046918
08071925
08046943
08066759
08047005
08047029

Sants-Montjuïc
Bellmunt
Collserola
El Cotxet
El Fil
El Timbal
Forestier
Guinbó
L’Esquirol
Nic
Niu d’Infants
Pau

		
Font Florida, 93
08004
93 332 59 45
Mare de Déu del Port, 183 bis
08038
93 223 30 93
Platí, 8
08038
93 296 59 10
Nicaragua, 45
08029
93 410 28 86
Guitard, 23
08014
93 490 43 42
Segons Jocs Mediterranis, 2
08004
93 423 07 33
Olzinelles, 73
08014
93 332 23 41
Noguera Pallaresa,32
08014
93 332 99 50
Pg. Exposició, 1
08004
93 443 82 97
Pedrera del Mussol,10
08038
93 331 25 65
Muntadas, 1
08014
93 332 41 97

IV
08065226
08046311
08072841
08073235

Les Corts
Can Bacardí
Can Bruixa
Can Novell
Xiroi

		
Travessera de les Corts, 94
08028
93 334 00 06
Vallespir, 196
08014
93 491 48 17
Evarist Arnús, 6
08028
93 490 24 08
Europa, 41
08014
93 410 16 20

V
08070945
08072693
08069852
08069839
08072036
08061828

Sarrià - St. Gervasi		
Can Canet
Canet, 6-8
Can Caralleu
Major de Can Caralleu, 1
El Putxet
Marmellà, 13
El Tramvia Blau
Pl. Alfonso Comín, 15
La Puput
Reis Catòlics, 37
L’Oreneta
Pg. Santa Eulàlia, 18

VI
08074033
08071937
08073715
08070921
08064261
08046891
08075554
08068999
08075104

Gràcia			
Caspolino
Neptú, 12
08006
93 624 27 96
El Gat Negre
Camí de Can Móra, 13
08023
93 285 66 79
Enxaneta
Jaén, 22-26
08012
93 217 86 84
Galatea
Av. Vallcarca, 229
08023
93 418 94 36
Gràcia
Maignon, 2
08023
93 217 18 33
La Fontana
Gran de Gràcia, 123
08012
93 218 64 56
Petit Univers
Quevedo, 14-26
08012
93 768 77 84
Sant Medir
Santa Rosa, 7
08012
93 368 97 84
Trencadís
Travessera de Dalt, 92-98
08024
93 461 94 30

VII
08073302
08046517
08075116
08046921

Horta-Guinardó		
Albí
Bernat Bransi, 3-9
Cargol
Mossèn Josep Bundó, 6
Guinardó
Teodor Llorente, 16-18
L’Arboç
Pg. Vall d’Hebron, 171

08017
08017
08023
08022
08017
08017

08032
08032
08041
08035

Telèfon
93 706 00 15
93 442 48 44
93 441 75 12
93 343 51 06
93 221 51 24
93 441 75 36
93 310 18 07
93 310 18 9 7

93 280 63 10
93 280 10 32
93 418 44 74
93 254 63 58
93 406 78 03
93 280 46 83

93 429 41 99
93 429 36 41
93 461 75 59
93 428 17 94

Codi centre

Escoles bressol

Adreça

CP

Telèfon

08061798
08071950
08046967
08072942
08046979
08068641
08072701
08047091
08061865
08047108

L’Arquet
L’Harmonia
Llar d’Infants
Marina
Montserrat
Sant Genís
Tres Turons
Tris-Tras
Valldaura
Xarlot

Jorge Manrique, 12
Harmonia, 37
Rectoria, 31
Marina, 347
Gènova, 2 bis
Natzaret, 83
Descans, 4-8
Llobregós, 109
Pg. Valldaura, 18 interior
Pantà de Tremp, 66

08035
08035
08031
08025
08041
08035
08032
08032
08031
08032

93 427 27 98
93 428 00 99
93 427 68 70
93 446 14 72
93 347 07 49
93 417 24 32
93 429 42 97
93 358 85 60
93 427 08 28
93 358 93 00

VIII
08072191
08072929
08061816
08072838
08068653
08046542
08047169
08046931
08046992
08071913
08047054
08047081
08068185

Nou Barris			
Aqüeducte
Perafita, 48
08033
Can Dragó
Av. Rio de Janeiro, 16
08016
Ciutat de Mallorca
Deià,12
08016
Colometa
Av. Meridiana, 573
08030
El Torrent
Alcántara, 22
08042
El Vent
Miguel Hernández, 20
08042
La Muntanya
St. Feliu de Codines, 4
08033
L’Argimon
Artesania, 39
08042
Nenes i Nens
Ignasi Agustí, 4
08042
Pla de Fornells
Nou Barris, 12
08042
Ralet
Joaquim Valls, 10
08042
Trinitat Nova
Fosca, 12
08033
Turó
Aneto, 15
08031

93 353 12 15
93 408 42 38
93 359 38 54
93 354 01 72
93 353 55 20
93 427 37 45
93 350 79 38
93 350 57 48
93 427 31 67
93 359 83 50
93 359 77 93
93 359 52 71
93 407 19 50

IX
08061831
08047017
08063588
08046530
08071949
08073314
08076297
08064568
08068987
08073727

Sant Andreu		
El Caminet del Besòs
Quito, 2
El Palomar
Malats, 45
El Parc de la Pegaso
Portugal, 60
El Tren
Palafrugell, 4
Icària
Costa Rica, 22
La Filadora
Parellada, 25
La Morera
Cardenal Tedeschini, 24
Les Quatre Torres
Augusto César Sandino, 9
Manigua
Garcilaso, 232
Els Patufets de Navas
Las Navas de Tolosa, 312

08030
08030
08027
08033
08027
08030
08027
08030
08027
08027

93 311 66 86
93 311 57 56
93 351 97 47
93 676 42 57
93 408 39 40
93 311 38 02
93 707 82 93
93 345 39 52
93 408 78 12
93 408 07 42

X
08073338
08072905
08072735
08072711
08069669
08071883
08071901
08072917
08061853
08046955
08072954
08066693
08061841
08064571
08073247
08072826
08072899

Sant Martí			
Camp de l’Arpa
Sant Antoni Maria Claret, 358 bis
08041
Cobi
Àlaba, 37
08005
Diagonal Mar
Josep Pla, 57
08019
Dolors Canals
Perú, 251-257
08020
El Bressol del Poblenou
Perú, 135
08018
El Clot de la Mel
Andrade, 9 interior
08018
El Gronxador
Rambla Prim, 215
08020
El Petit Príncep
Degà Bahí, 88
08026
El Xalet de la Paperera
Pl. Julio González,14
08005
Esquitx
Selva de Mar, 215
08020
Júpiter
Lope de Vega, 78
08005
La Farinera
Hernán Cortés, 2
08018
La Mar Xica
Carmen Amaya,2
08005
La Verneda de Sant Martí Josep Miret, 22
08020
L’Aliança
Llull, 163
08005
L’Estació
Fluvià, 253
08020
Margalló
Concili de Trento, 249
08020

93 435 60 53
93 221 90 32
93 303 62 99
93 307 10 11
93 307 97 14
93 498 21 43
93 278 38 28
93 446 02 96
93 221 41 00
93 256 57 63
93 303 63 00
93 270 06 93
93 221 19 69
93 278 00 50
93 485 67 00
93 303 37 91
93 313 31 18

Institut Municipal d’Educació de Barcelona

Les escoles bressol municipals
Preinscripció curs 2019-2020
Les escoles bressol municipals són centres educatius
públics de l’Ajuntament de Barcelona que acullen
infants d’edats compreses entre els 4 mesos i els
3 anys*. Imparteixen el primer cicle de l’etapa
d’educació infantil, de caràcter no obligatori.
L’escola bressol compleix una funció clau durant
aquests primers anys de vida, aporta elements bàsics
per al desenvolupament personal i al mateix temps
compleix una funció social, ja que facilita que les
famílies puguin compatibilitzar la seva vida professional amb la vida familiar.
Durant el curs 2019-2020, l’Ajuntament de Barcelona disposarà d’una xarxa de 101 escoles bressol.
L’escola bressol es configura com un espai educatiu
on les relacions personals constitueixen un element
fonamental a partir del contacte interpersonal, la convivència i la diversitat com a valors. Així, els diferents
projectes que componen la xarxa d’escoles bressol
de la ciutat es fonamenten en l’atenció educativa per
potenciar i afavorir el desenvolupament de les capacitats,
tot respectant les singularitats i possibilitats dels infants.

Organització de les escoles bressol
municipals
El curs 2019-2020 s’iniciarà el 12 de setembre de
2019 i acabarà el 15 de juliol de 2020. Tal com
estableix el Departament d’Educació per a l’educació
infantil i primària, les vacances de Nadal seran del
21 de desembre de 2019 al 7 de gener de 2020, i les
vacances de Setmana Santa seran del 4 al 13 d’abril
de 2020. Les escoles bressol municipals tindran 3
dies de lliure disposició al llarg del curs.
L’horari de les escoles bressol és de les vuit del
matí a les cinc de la tarda, a excepció dels mesos de
setembre i juliol, en què és de les vuit del matí a les
tres de la tarda.
Totes les escoles bressol municipals disposen de
cuina pròpia, en la qual s’elaboren diàriament els
esmorzars, dinars i berenars.
*Per ser admès, l’infant ha de tenir, com a mínim, 16 setmanes el dia de
l’inici del curs. Al llarg del curs, les escoles bressol també poden admetre
nens i nenes de més de 16 setmanes.

A l’escola bressol municipal Trinitat Nova, l’horari
és de vuit del matí a dues de la tarda durant tot el
curs. En aquesta escola s’ofereix un esmorzar reforçat
a mig matí.
L’escola bressol Aurora a més dels quatre grups
amb horari complet té dos grups amb horari reduït,
un al matí de 9.00 a 13.00 hores i un a la tarda
de 15.00 a 19.00 hores. Les places d’aquests dos
grups no formen part del procés de preinscripció.
Les famílies amb infants nascuts l’any 2017 i
2018, interessades en aquestes places, han d’anar
presencialment al centre per afegir-se a la llista
d’espera d’aquests grups amb horari reduït.
Hi ha la possibilitat que l’Associació de Famílies
d’Alumnes (AFA) de cada escola, contracti directament l’empresa de suport educatiu adjudicada per a
l’ampliació de servei a les escoles bressol municipals
de 17.00 a 18.00 hores durant tot el curs o per a
l’allargament entre les 15.00 i les 17.00 hores, la
primera quinzena de juliol, sempre que hi hagi
un mínim de 15 infants en el servei, per un preu
màxim de 50 € mensuals per a l’ampliació durant el
curs i 75 € mensuals per a l’allargament del mes de
juliol.

Dades econòmiques
Tarifació social
Els preus públics per al curs 2019-2020 de les
escoles bressol es calculen mitjançant la tarifació
social, sistema de preu públic en el qual cada família
paga en funció de la seva capacitat econòmica.
El sistema tarifari adopta un ventall de deu quotes progressives segons el nivell de renda declarada,
que va des d’un mínim de 50 € mensuals, fins a
un màxim de 395 € mensuals (en aquestes quotes
s’inclou l’escolaritat i el dinar i berenar).
En el cas de l’escola bressol Trinitat Nova, en tenir
un horari i servei d’alimentació reduït, els preus de
la tarifació social són inferiors.
Les dades bàsiques per calcular la tarifa són el
nombre de persones que componen la unitat familiar i
la seva renda. Són membres computables de la unitat

familiar: l’alumne/a, el pare, la mare o tutors legals, i
els germans o germanes de fins a 25 anys que conviuen al domicili de l’alumne/a a la data de la matrícula
segons el padró i comparteixen amb l’alumne/a un o
els dos tutors. També són membres computables els
germans més grans de 25 anys si tenen alguna discapacitat i els infants en acolliment familiar.
Per a les famílies nombroses, monoparentals o
amb membres amb discapacitat, hi ha descomptes en
el còmput de la renda, que consisteixen a deduir del
càlcul dels ingressos de la unitat familiar 525 € per
fill en el cas de les famílies nombroses o monoparentals de categoria general, i 800 € en les de categoria
especial. Per cada membre de la unitat familiar que
tingui una discapacitat igual o superior al 33% es deduiran 1.811 € de la renda familiar, i si la discapacitat és igual o superior al 65% se’n deduiran 2.881€.
D’altra banda, si hi ha dos germans matriculats
en escoles bressol municipals per al curs 2019-2020,
tots dos germans saltaran un tram a la baixa en l’escala de quotes i dos trams en el cas de tres germans
simultanis.
L’IMEB tarifarà socialment totes les famílies
usuàries del servei d’escola bressol en base a la
renda del 2018, llevat d´aquelles que manifestin
explícitament en el full de matrícula que renuncien
a la tarifa social esmentada (en aquest cas se’ls aplicarà la tarifa corresponent al tram superior de preu

durant tot el curs escolar, sens perjudici que per al
curs escolar següent puguin sol·licitar acollir-se de
nou a la tarifació social). Mitjançant el full de matrícula la família autoritza que l’IMEB obtingui de
manera directa per mitjans telemàtics la informació
necessària per validar totes les dades declarades,
tant de l’Ajuntament de Barcelona i l’Agència Estatal Tributària com d’altres administracions públiques
col·laboradores.
Al web de l’IMEB (www.barcelona.cat/escolesbressol) es pot consultar, mitjançant un simulador,
la quota de manera orientativa que s’aplicarà per al
curs 2019-2020, així com un apartat de preguntes
freqüents per resoldre dubtes, i la normativa completa dels preus públics.
Al mateix web podeu trobar més informació
sobre el model educatiu, el cercador de centres,
l’organització i els preus públics.
Quins costos cobreix la tarifació?
El cost mitjà d’una plaça per infant a l’escola
bressol és de 7.687 € per curs escolar. Les famílies,
en funció de la quota de tarifació social, aporten
d’un 7% fins a un 51% del cost de la plaça, amb
una mitjana del 25%. La resta, fins al 100%, és assumit directament per l’Ajuntament de Barcelona.

Llindars de renda familiar
Membres
unitat
familiar

Llindars de renda familiar (euros)
A

B

C

D

E

F

G

H

I

2

11.951,60

14.939,49

17.927,39

20.915,29

23.903,19

29.878,99

35.854,79

41.830,58

53.782,18

3

14.341,91

17.927,39

21.512,87

25.098,35

28.683,83

35.854,79

43.025,74

50.196,70

64.538,61

4

16.732,23

20.915,29

25.098,35

29.281,41

33.464,47

41.830,58

50.196,70

58.562,82

75.295,05

5

19.122,55

23.903,19

28.683,83

33.464,47

38.245,10

47.806,38

57.367,66

66.928,93

86.051,48

6

21.512,87

26.891,09

32.269,31

37.647,52

43.025,74

53.782,18

64.538,61

75.295,05

96.807,92

7

23.903,19

29.878,99

35.854,79

41.830,58

47.806,38

59.757,98

71.709,57

83.661,17

107.564,36

8

26.293,51

32.866,89

39.440,26

46.013,64 N 52.587,02

65.733,77

78.880,53

92.027,28

118.320,79

9

28.683,83

35.854,79

43.025,74

50.196,70

57.367,66

71.709,57

86.051,48

100.393,40

129.077,23

10

31.074,15

38.842,68

46.611,22

54.379,76

62.148,29

77.685,37

93.222,44

108.759,51

139.833,66

Tarifació social escoles bressol*
Renda
familiar

Menor o
igual a A

Entre
AiB

Entre
BiC

Entre
CiD

Entre
DiE

Entre
EiF

Entre
FiG

Entre
GiH

Entre
HiI

Més gran
que I

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Preu escolaritat

30,23

54,41

78,59

102,78

126,96

151,14

175,32

199,51

220,67

238,80

Preu alimentació
(dinar i berenar)

19,77

35,59

51,41

67,22

83,04

98,86

114,68

130,49

144,33

156,20

Quota mensual
(escolaritat+aliment)

50,00

90,00

130,00

170,00

210,00

250,00

290,00

330,00

365,00

395,00

Tram tarifa

(*) excepte EBM Trinitat Nova

Criteris i instruccions per tramitar
la sol·licitud de preinscripció
a les escoles bressol
Per a la preinscripció d’aquest curs la sol·licitud
es pot presentar per via telemàtica o presencial.
Si es tria l’opció de la via telemàtica heu
d’accedir a aquest enllaç, barcelona.cat/
escolesbressol/preinscripcio, i omplir les dades de la
sol·licitud.
Si es tria l’opció presencial s’ha d’emplenar el
full d’inscripció que trobareu en aquest mateix
sobre, seguint les instruccions que s’indiquen al
dors, i presentar-ho al centre escollit en primer lloc.
La presentació de més d’una sol·licitud a les
escoles bressol municipals i llar d’infants públiques
de Barcelona comporta duplicitat i la invalidació
dels drets de prioritat que puguin correspondre.
Calendari
• Període de presentació de sol·licituds: del 9 al
22 de maig de 2019, ambdós inclosos.
• Període de matrícula: del 20 al 26 de juny de
2019, ambdós inclosos.
Qualsevol sol·licitud de preinscripció per al curs
2019-2020 presentada abans de l’inici d’aquest
període té la consideració de nul·la.
Documentació que s’ha de presentar en fer
la preinscripció
1) Per a la preinscripció de les escoles bressol i llars
d’infants no s’ha de presentar el llibre de família,
el DNI, NIE o passaport del sol·licitant ni la targeta
sanitària de l’alumne. Aquesta documentació, en
el cas que s’obtingui plaça, s’ha de presentar en el
moment de formalització de la matrícula.
2) Documentació relativa als criteris de baremació
(només s’ha de presentar l’original)
La documentació relativa a les circumstàncies
que es puguin al·legar a efectes d’aplicació
del barem s’ha d’acreditar, dins el període de
presentació de sol·licituds de preinscripció.
Només s’ha de presentar la documentació en
cas que l’Ajuntament no la pugui comprovar
directament o interoperant amb la Generalitat de
Catalunya.
La falsedat o el frau en les dades al·legades
comporta la invalidació dels drets de prioritat que
puguin correspondre.
a) Existència de germans/es escolaritzats/des
al centre educatiu o de pares o tutors legals que hi
treballen.
S’entén que un un/a alumne/a té germans
escolaritzats al centre quan aquests hi estan escolaritzats en el moment de presentar la sol·licitud de

preinscripció. S’entén que un pare, mare o tutor/a
legal hi treballa quan en el moment de presentar la
sol·licitud de preinscripció exerceix, al centre, una
activitat continuada amb una jornada mínima al
centre de deu hores setmanals, amb el corresponent
nomenament d’interí o substitut o amb un contracte laboral o administratiu.
Aquest criteri és aplicable als infants en situació
d’acolliment familiar atenent la composició de la
família acollidora.
El centre comprovarà directament aquestes
circumstàncies.
b) Proximitat del domicili de l’alumne/a al
centre o, si escau, proximitat del lloc de treball de
la persona sol·licitant.
Pel que fa a la baremació del domicili, es durà a
terme d’acord amb l’adreça que figuri al volant de
convivència de l’alumne/a, on ha de constar que
conviu amb un o els dos tutors (en tots els casos ha
de conviure amb la persona sol·licitant).
El volant de convivència no s’ha de presentar, ja
que l’IMEB obtindrà aquesta informació de manera directa mitjançant el padró de l’Ajuntament de
Barcelona.
Quan per aquest criteri es consideri el domicili
del lloc de treball, s’acredita mitjançant una còpia
del contracte laboral o un certificat emès a l’efecte
per l’empresa. En el cas de treballadors en el règim
d’autònoms, es tindrà en compte el domicili acreditat a l’Agència Tributària i s’acreditarà amb còpia
del formulari de la declaració censal d’alta, modificació i baixa en el cens d’obligats tributaris (models
036 i 037).
c) Renda anual de la unitat familiar.
Documentació acreditativa de ser beneficiari/ària
de l’ajut de la renda garantida de ciutadania.
d) Discapacitat de l’alumne/a, pare, mare,
tutor/a o germans/es (igual o superior al 33%).
Si la targeta o el certificat de discapacitat ha estat
emès per la Generalitat de Catalunya no s’ha de
presentar el document acreditatiu, ja que l’IMEB
interoperarà amb aquesta administració per verificar
aquesta informació.
En el cas de certificats de discapacitat emesos
per altres comunitats autònomes, s’ha de presentar
l’original.
D’altra banda, també es consideren afectats per
una discapacitat igual o superior al 33% els pensionistes de la Seguretat Social que tinguin reconeguda
una pensió d’incapacitat permanent de grau total,
absoluta o de gran invalidesa, i els de les classes
passives que tinguin reconeguda una pensió de
jubilació o de retir per incapacitat permanent per al
servei o inutilitat. Si es dona aquesta situació s’ha de
presentar el document acreditatiu (original) de ser
beneficiari d’aquest tipus de pensió.

e) Condició legal de família nombrosa o
monoparental.
Si el carnet de família nombrosa o monoparental
ha estat emès per la Generalitat de Catalunya
no s’ha de presentar, ja que l’IMEB interoperarà
amb aquesta administració per verificar aquesta
informació.
En el cas que hagi estat emès per altres comunitats autònomes s’ha de presentar l’original.
En tots els casos el carnet de família nombrosa o
monoparental ha d’estar vigent.

Les preinscripcions de dos o més germans
nascuts el mateix any que demanin plaça per
a una mateixa escola en ensenyaments de
primer cicle d’educació infantil han de marcar
la casella corresponent al full de preinscripció.
El fet de marcar aquesta casella no dona dret
en la fase inicial a cap tracte preferencial ni a
puntuació addicional. Un cop fet el sorteig que
preveu la normativa vigent per desfer situacions d’empat, només en el cas que algun dels
germans nascuts el mateix any obtingui plaça,
automàticament s’assignarà plaça a la resta.
Les sol·licituds que no siguin admeses en
el procés de matriculació configuraran la llista d’espera per a l’accés a places vacants
que es produeixin durant el curs 2019-2020,
si així se sol·licita a l’imprès de preinscripció.
L’alumnat que no formalitzi matrícula en el
període establert es considera que renuncia
a la plaça adjudicada, llevat que es produeixi
un endarreriment per causes justificades que
hauran de ser comunicades al centre.

Criteris generals d’admissió d’alumnat i
barem que s’aplica
El barem s’aplica en relació amb el centre
demanat en primer lloc i es manté per a la resta
de peticions.
Existència de germans/es escolaritzats/des al
centre o de pares o tutors legals que hi treballen:
• Quan l’alumne/a té germans/es escolaritzats/ades al centre o pares o tutors legals que hi
treballen en el moment en què es presenta la
preinscripció: 40 punts.
Proximitat del domicili de l’alumne/a o
del lloc de treball del pare, mare, tutor/a o
guardador/a de fet:
• Quan el domicili és a l’àrea d’influència del
centre: 30 punts.
• Quan a instància del pare o mare, tutor/a,
o guardador/a de fet, es prengui en consideració,
en comptes del domicili, l’adreça del lloc de treball d’un d’ells, i aquest és dins l’àrea d’influència
del centre: 20 punts.
• Quan el domicili és al mateix municipi on es
troba el centre sol·licitat en primer lloc, però no en
la seva àrea d’influència: 10 punts.
• Quan el domicili correspon a un altre
municipi: 0 punts.

Renda anual de la unitat familiar:
• Quan el pare o la mare, o tutor/a, siguin
beneficiaris/àries de l’ajut de la renda garantida de
ciutadania: 10 punts.
Discapacitat de l’alumne/a, pare, mare o
germans:
• Quan l’alumne/a acrediti una discapacitat
de grau igual o superior al 33% o quan el pare,
la mare, tutor/a, un/a germà/ana de l’alumne/a
acrediti una discapacitat igual o superior al 33%:
10 punts.
Criteri complementari d’admissió
d’alumnat
• Pel fet de formar part de família nombrosa
o monoparental: 15 punts.

Per resoldre les situacions d’empat que es produeixen
en aplicar els criteris de prioritat, s’assigna aleatòriament un número a cada sol·licitud presentada i es fa
públic amb la relació baremada de sol·licituds.
El 4 de juny de 2019, a les 11.30 hores, s’efectuarà un
sorteig públic a la seu de l’Institut d’Educació (plaça
d’Espanya, 5), per determinar el número a partir del
qual es fa l’ordenació de les corresponents sol·licituds
en cas d’empat.

