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Informació 

ESCOLARITZACIÓ 

curs 2022/2023 

Infantil (3-6), Primària i ESO 

 
La presentació de sol·licituds es pot fer via telemàtica o presencial. 
Les persones que disposin d’identitat electrònica (com Cl@ve o DNIe o certificat 
electrònic) poden elegir entre fer el tràmit telemàtic o presencial.  
web d’escolarització:  
https://www.caib.es/sites/escolaritzaciocurs/ca/solicitudtramit_telematic_admissia_eiepeso/ 
Resolució de Director General de Planificació, Ordenació i Centres de 15/03/2022 (BOIB 19/03/2022) 

 
En qualsevol cas poden passar pel centre i/o entrar a la web per tenir informació 
suficient. 
 

 Per al tràmit telemàtic, ha d’entrar a la web d’escolarització de la CAIB. El mateix 
procediment li indicarà si precisa presentar algun document al centre de primera 
elecció. 

 

 Si prefereix la forma presencial, pot passar pel centre per recollir l’imprès de 
sol·licitud, que li serà facilitat a porteria, i demanar cita prèvia al 971 44 01 04 per 
poder-la presentar. 

 

 Recordi que és imprescindible tenir al dia el DNI o NIE i que l’imprès de sol·licitud 
d’escolarització ha d’estar signat a totes les pàgines pel pare i per la mare. 

 

 Els originals que es demanen es tornaran una vegada acarats amb la fotocòpia. 

 Les certificacions que es demanen han de ser originals. 
_______________________________ 

 

Presentació de sol·licituds, del 09 al 20 de maig. Cita prèvia 971 44 01 04 

 

1. DOCUMENTACIÓ obligatòria 

Original i fotocòpia del DNI de l’alumne, si en té. 
Original i fotocòpia del DNI del pare i de la mare o tutors legals. 
Original i fotocòpia del Llibre de família (pàgines de l’alumne i dels pares).  
 

https://www.caib.es/sites/escolaritzaciocurs/ca/solicitudtramit_telematic_admissia_eiepeso/
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2. DOCUMENTACIÓ a l’efecte de baremació 

 Per a la valoració de germans matriculats al centre o dels pares o tutors 
que hi treballin: 
No cal aportar cap documentació; la direcció del centre n’expedirà el 
certificat corresponent. 
 

 Per a la valoració de la proximitat domiciliària: 
 

Per al domicili familiar,  

- Certificat d’empadronament de l’alumne i dels seus pares o tutors 
legals amb expressió de l’antiguitat. 

  
Per al lloc de treball (del pare, mare o tutor): 

- Certificat d’empresa amb indicació de l’antiguitat i l’adreça exacta del 
lloc de feina i certificat de vida laboral.  

- En el cas de treballadors autònoms, han de presentar, a més de la vida 
laboral, un certificat del domicili fiscal emès per l’Agència Tributària. 

 

 Per acreditar la renda de la unitat familiar. 
L’Administració Educativa sol·licitarà a l’Agència estatal de 
l’Administració Tributària el certificat de la declaració anual de l’IRPF 
corresponent a l’exercici 2020 als efectes pertinents. 
 

 Per acreditar discapacitat de l’alumne, del pare, la mare, els germans o el 
tutor: 
Certificat del tipus i grau de discapacitat igual o superior al 33% emès per 
l’òrgan competent. 

 
 Per acreditar família nombrosa:  

Fotocòpia acarada del document oficial corresponent. 

 
 Per acreditar concurrència de malaltia crònica a l’alumne: 

Certificat mèdic (imprès oficial). 

______________ 
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DATES importants per al procés de sol·licitud de plaça:  
Tots els cursos i etapes 

 

 Del 09 al 20 de maig  
Termini de presentació de sol·licituds al centre de preferència. 
 

 Dia 07 de juny 
Publicació de les llistes provisionals al web d’escolarització i al web del 
centre. 
 

 8, 9 i 10 de Juny  

Període de reclamacions 
 

 Dia 22 de juny 
Publicació de les llistes definitives d’admesos: web d’escolarització i web del 
centre (al nostre cas, s’indicarà la documentació necessària per formalitzar 
la matrícula en el moment oportú). 
 

 Del 23 al 28 de juny, MATRÍCULA INFANTIL. 

 Del 24 al 30 de juny, MATRÍCULA PRIMÀRIA 

 Del 24 de juny al 01 de juliol, MATRÍCULA SECUNDÀRIA. 
 

BAREM D’ADMISSIÓ 
RESUM CRITERIS PRIORITARIS 

 Existència de germans matriculats al centre o pares o tutors legals que hi treballin 
 a) Primer germà al centre  5,5 punts 
 b) Per cada un dels germans següents   4 punts 
 c) Pel pare, o mare, o tutor legal que treballi al centre  5,5 punts 
 d) En cas que els dos pares o tutors legals treballin al centre  9,5 punts 
 

 Proximitat del domicili de l’alumne o del lloc de treball d’algun dels seus pares o tutors legals: 
- Situat dins la zona d’influència del centre sol·licitat (màxim 5,5 punts) 

 a) domicili de l’alumne o, alternativament, lloc de treball d’algun dels 
pares o tutors legals o del mateix alumne (si aquest té l’edat legal de 
treballar) 

 
2 punts 

 b) per un any complet de residència continuada i ininterrompuda, o un 
any complet de feina continuat i ininterromput 

 
2 punt 

 c) per dos o més anys de residència continuada i ininterrompuda, o per 
dos o més anys de feina continuada i ininterrompuda 

Els subapartats a), b) i c) són acumulables 
 

 

1,5 punts 

- Situat dins una zona limítrofa al centre sol·licitat (màxim 2,75 punts) 
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 a) domicili de l’alumne o, alternativament, lloc de treball d’algun dels 
pares o tutors legals 

 
1 punt 

 b) per un any complet de residència continuada i ininterrompuda, o un 
any complet de feina continuat i ininterromput 

 
1 punt 

 c) per dos o més anys de residència continuada i ininterrompuda, o per 
dos o més anys de feina continuada i ininterrompuda 

Els subapartats a), b) i c) són acumulables 

 
0,75 punts 

- Per a la resta dels domicilis  0 punts 
 

 Renda familiar anual de la unitat familiar corresponent a l’exercici 2019: 
 a) Renda familiar anual igual o inferior al salari mínim interprofessional  1,5 punts 
 b) Renda familiar anual superior al salari mínim i inferior o igual al doble 

del salari mínim interprofessional 
 

1 punt 

 c) Renda familiar anual superior al doble del salari mínim  i inferior o igual 
al triple del salari mínim interprofessional 

 
0,5 punts 

 d) Renda familiar anual superior al triple del salari mínim interprofessional  0 punts 
 

 Pertinença a família nombrosa 
 a) família nombrosa especial  2 punts 
 b) família nombrosa general   1 punt 
 

 Concurrència de discapacitat en l’alumne o en algun dels pares o tutors legals 
 o en algun germà (màxim 2 punts) 

 a) en l’alumne  1 punt 
 b) en algun dels pares, tutors legals o algun dels germans  1 punt 

 

 Concurrència en l’alumne d’una malaltia crònica    (  1 punt) 
                               

  


