
 
 
 
 
 

PUNTUACIONS: TAULA DE CRITERIS PRIORITARIS I COMPLEMENTARIS 
 
 
Taula de criteris prioritaris i complementaris. 
 
Recorda que la documentació acreditativa dels criteris de prioritat generals i complementaris s'ha d'adjuntar amb la sol·licitud de preinscripció dins el període 
establert 

1. Aplicació dels criteris de prioritat generals 

1. Quan l'infant que opta a la plaça té germans o germanes que ja estudien al  treballi.. 
Aquest és el criteri que suma més puntuació en el barem de  cada infant. Si l'infant està en situació d'acolliment familiar i els fills o 
les filles de la família acollidora estan escolaritzats en el centre, o el pare o la mare hi treballa, també rebrà aquesta puntuació. 
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2. Proximitat geogràfica del domicili habitual o del lloc de treball del pare o la mare a l'escola. Cada centre té una zona educativa que 
estableix el criteri de proximitat, i això permet sumar puntuacions diferents segons les circumstàncies: 

 

o Quan el domicili habitual de la família es troba dins la zona educativa del centre escolar que es demana en primer lloc se 
sumen 30 punts. 
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o Quan la ubicació del lloc de feina del pare, la mare, el tutor o la tutora està dins la zona educativa del centre triat en primer 
lloc se sumen 20 punts. 

 
20 

Recordeu que Molins de Rei, és zona única, és a dir, qualsevol centre pot ser escollit. 
. Cal tenir en compte que, dins del criteri de proximitat geogràfica, les puntuacions no se sumen entre si. Això vol dir que si el lloc de feina del pare, la 
mare o el tutor o la tutora està dins la zona educativa i el domicili habitual dins el mateix municipi però no dins la zona educativa del centre, les dues 
puntuacions no es podran sumar. 
 

3. Si la família percep la renda garantida de ciutadania. 
És quan un membre de la unitat familiar rep l'ajut de la renda garantida de ciutadania 
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4. Si algun membre de la família té una discapacitat  
Quan l'infant mateix, el pare o la mare, o bé algun germà o germana té una discapacitat igual o superior al 33 %. 
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Pel que fa al criteri de prioritat complementari, és el següent: 

1. Família monoparental o nombrosa.. 
Quan l'infant forma part d'una família monoparental o bé d'un família nombrosa sumarà 15 punts addicionals que li serviran 
per desempatar. 

15 punts 
addicionals 

 

https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/primaria/informat/criteris-assignacio/
https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/primaria/informat/criteris-assignacio/#bloc1
https://comunitatpadro.diba.cat/sites/comunitatpadro.diba.cat/files/formacio_basica_2.pdf

