
 

 

 CEIP PUNTA DE N’AMER  
MD010206-2 

Sol·licitud admissió 
Matrícula 

 
DOCUMENTACIÓ 

ADMISSIÓ 

 Imprès de sol·licitud d’admissió 

Còpia del llibre de família, inclosa la pàgina on figura l’alumne/a, certificat de naixement o document                 

acreditatiu del Registre Civil. 

Declaració responsable, en el cas que a la sol·licitud només hi consti una sola signatura i no s’hagi justificat                    

la pàtria potestat exclusiva.  

 

MATRICULACIÓ 

 Full de matrícula de centre 

  Full d’autoritzacions i malalties, emplenat i signat-MD010208 

En cas de separació o divorci: document que acrediti si la guarda i custòdia és compartida o no i                    

especificacions de la resolució judicial. 

  Fotocòpia del DNI, llibre de Família o Passaport de l’alumne/a. 

  Fotocòpia del DNI o Passaport del pare. 
  Fotocòpia del DNI o Passaport de la mare. 
  Fotocòpia de la targeta de la Seguretat Social o d’altra entitat de l’alumne/a. 

  Dues  fotografies (INFANTIL), una fotografia (PRIMÀRIA) format carnet. 
 

(Opcional) 

  Fotocòpia de la targeta de la Seguretat Social o d’altra entitat del pare. 

  Fotocòpia de la targeta de la Seguretat Social o d’altra entitat de la mare. 

  Fotocòpia del certificat de vacunes de l’alumne/a. 

 

 

Aquesta documentació (ADMISSIÓ I MATRICULACIÓ)  es presentarà en el centre entre 

13 de maig al 17 de maig.  

 

 

Una vegada formalitzada la matrícula (a partir de 28 de juny), haureu de fer un ingrés  

(demanau la quantitat a Secretaría) 

Al compte de  la CAIXA: ES92 2100 2429 11 0200000639 

( IMPORTANT:  L’ingrés s’ha de fer amb el nom de l’alumne/a i s’ha d’entregar al tutor/a) 

 

COMENÇAMENT DE LES CLASSES 
Dimecres dia 11 de Setembre. 

(pensau que dia 12 de setembre és dia festiu a Sa Coma i no hi haurà classes) 



 
 

DOCUMENTACIÓ Baremació 
 
CRITERIS PRIORITARIS 
I. Hi ha germans/es  matriculats al centre o el pare, la mare o els tutors hi fan feina: 

a)  Primer germà/na matriculat/da al centre o al centre adscrit: 4 punts. 
b)  Per cada un dels germans/es següents: 3 punts. 
c)  El pare, la mare o el tutor fan feina al centre o al centre adscrit: 4 punts. 
d)  El pare i la mare, o ambdós tutors, fan feina al centre o al centre adscrit: 7 punts. 
 

II. Ubicació del domicili de l’alumne/a o del lloc de feina del pare, de la mare, d’algun dels tutors legals dins la zona                       
d’influència del centre sol·licitat (Sa Coma, Son Moro, Son Moro Bonavista, S’illot): 

a) Domicili de l’alumne/a o, alternativament, lloc de feina del pare, de la mare, d’algun dels tutors legals o de l’alumne/a, si                      
té l’edat legal per fer feina, dins la zona d’influència del centre sol·licitat: 2 punts. 
b) Per cada any complet de residència continuada i ininterrompuda, o any complet de feina continuada i ininterrompuda,                  
dins la zona d’influència del centre sol·licitat: 1,5 punts. 
c) Per fracció d’any de residència continuada i ininterrompuda, o fracció d’any de feina continuada i ininterrompuda, dins la                   
zona d’influència del centre sol·licitat: 0,5 punts. 

El mínim de temps de residència o feina per poder computar la fracció d’any és de dos mesos complets. 
Màxim: 5,5 punts. 
 
III. Ubicació del domicili de l’alumne/a o del lloc de feina del pare, de la mare, d’algun dels tutors legals o del mateix                       
alumne/a, si aquest té l’edat legal per fer feina, dins una zona limítrofa al centre sol·licitat (altres zones del municipi): 

a) Domicili de l’alumne/a o, alternativament, lloc de feina del pare, de la mare, d’algun dels tutors legals o del mateix                     
alumne, si aquest té l’edat legal per fer feina, dins una zona limítrofa al centre sol·licitat: 1 punt. 
b) Per cada any complet de residència continuada i ininterrompuda, o any complet de feina continuada i ininterrompuda,                  
dins una zona limítrofa al centre sol·licitat: 0,75 punts. 
c) Per fracció d’any de residència continuada i ininterrompuda, o fracció d’any de feina continuada i ininterrompuda, dins                  
una zona limítrofa al centre sol·licitat: 0,25 punts. 

El mínim de temps de residència o feina per poder computar la fracció d’any és de dos mesos complets. 
Màxim: 2,75 punts. 
 
IV. Per la resta dels domicilis: 0 punts. 
 

Documentació a presentar: 
- Certificat d’empadronament de l’alumne/a expedit per l’ajuntament, amb indicació de l’antiguitat de les darreres              

variacions del padró. 
- Certificat d’empresa amb indicació de l’antiguitat i l’adreça exacta del lloc de feina i un informe de vida laboral o un                     

document equivalent d’una altra mutualitat. 

 
V. Renda per càpita de la unitat familiar corresponent a l’exercici fiscal del 2017: 

a)  Renda familiar igual o inferior al salari mínim interprofessional: 1,5 punts. 
b)  Renda familiar superior al salari mínim interprofessional i inferior o igual al doble del salari mínim interprofessional: 
 1 punt. 
c) Renda familiar superior al doble del salari mínim interprofessional i inferior o igual al triple del salari mínim                   
interprofessional: 0,5 punts. 
d)  Renda superior al triple del salari mínim interprofessional: 0 punts. 

 
 
 
 



 

Documentació a presentar: 
- Autoritzar la consulta telemàtica del full de sol·licitud per consultar la renda per càpita de 2017. 

 
 
 
VI. Pertinença a família nombrosa: 

a)  Família nombrosa especial: 2 punts. 
b)  Família nombrosa general: 1 punt. 
c)  Famílies monoparentals:  1 punt. 

 
 

Documentació a presentar: 
- Títol oficial de família nombrosa en vigor o autoritzant la consulta telemàtica d’aquest, al full de sol·licitud. 
- Família monoparental: s’ha d’acreditar mitjançant el llibre de família o un certificat de naixement en el qual consti un                   

únic progenitor, o mitjançant una sentència judicial per la qual un dels dos progenitors perd la pàtria potestat. 

  
VII. Discapacitat de l’alumne/a o del pare, la mare, algun dels tutors legals o algun germà: 

a)  De l’alumne: 1 punt. 
b)  Del pare, la mare, el tutor o algun dels germans: 1 punt. 

Màxim: 2 punts. 
  

Documentació a presentar: 
- Certificat emès per l’òrgan competent que indiqui el tipus i el grau de discapacitat (discapacitat igual al 33% o superior).  

 
VIII. Acolliment de l’alumne/a: 

- L’alumne/a (sol·licitant) es troba en situació d’acolliment familiar: 1 punt. 
  
IX. Alumnes esportistes d’alt nivell i/o d’alt rendiment: 

- L’alumne/a (sol·licitant) té la condició d’esportista d’alt nivell i/o d’alt rendiment: 1 punt. 
  

 
CRITERIS COMPLEMENTARIS 
 
I. L’alumne/a té una malaltia crònica (1 punt). 
  
II. L’escolarització de l’alumne/a està motivada per un trasllat de la unitat familiar degut a la mobilitat forçosa de qualsevol                    
dels pares (1 punt). 
  
III. L’escolarització de l’alumne/a està motivada per un canvi de domicili de l’alumne/a derivat d’actes de violència de                  
gènere (3 punts). 
  
IV. Germans/es de parts múltiples que sol·liciten plaça al mateix curs i nivell educatiu (1 punt). 
 

Documents a presentar:  consultau 
http://www.caib.es/sites/escolaritzaciocurs/ca/relacia_de_criteris_de_barem/ 

 
 

 Segons la NORMATIVA: Resolució de dia 4 de març (BOIB Núm. 30 del 07/03/2019) 

 

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2019/10950/619332/resolucio-del-director-general-de-planificacio-ord

