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BAREMS D’ADMISSIÓ 

 

Criteris prioritaris 
 

• Infants empadronats en 1r grau de consanguinitat en els municipis d’Hostalric, Massanes, 
Fogars de la Selva i St. Feliu de Buixalleu. En aquest cas hauran d’acreditar-ho amb un 
volant de convivència (els infants d’Hostalric no cal):  8 punts. 

 

• Infants empadronats en 2n grau de consanguinitat, en els municipis d’Hostalric, Massanes, 
Fogars de la Selva i St. Feliu de Buixalleu. En aquest cas, hauran de justificar-ho amb un 
volant de convivència(els infants d’Hostalric no cal):  2 punts. 

 

• Famílies que tenen o han tingut fills matriculats al centre en cursos anteriors: 1 punt. 
 

• Tenir ingressos inferiors al salari mínim interprofessional: 1 punt. 
 

• Fills/es de personal del centre: 5 punts. 
 

• Condició legal de família nombrosa o família monoparental. Quan la persona sol·licitant 
figura en un títol vigent que acredita la consideració legal de família nombrosa o 
monoparental: 1 punt. 

 

• Pel treball dels dos progenitors o, en el cas de famílies monoparentals, pel treball del 
progenitor sol amb infants que, depenen d’ells econòmicament de forma exclusiva, en el 
moment que es fa la preinscripció: 2 punts. 
 
En aquest cas cal acreditar-ho amb una fotocòpia de l’ultima nòmina o certificat d'empresa 
actualitzat. 

 

• Discapacitat en l’alumne/a, pare, mare o germans. Quan l’alumne/a, el pare, la mare, tutor/a 
o germà/na de l’alumne/a ho acreditin amb el reconeixement de grau de disminució de la 
Generalitat de Catalunya o de la Seguretat Social: 1 punt. 

  
 

Criteris complementaris 
 

• Infants amb necessitats socials: 1 punt. 
 
 
Si, després de l’aplicació dels criteris de prioritat anteriorment esmentats i dels complementaris 
en cas d’empat, subsisteix aquesta  situació, l’ordenació de les sol·licituds afectades es farà per 
sorteig públic. 
 
Els barems només es tindran en compte si són degudament justificats, i caldrà dur tota la 
documentació necessària, juntament amb la sol·licitud de preinscripció. 

 
 


