
PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ DEL PRIMER CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL
CURS 2022-2023

CRITERIS DE PUNTUACIÓ
Per ordenar les sol·licituds d'admissió i assignar les places del centre, quan el nombre de sol·licituds és
superior  a  l'oferta,  s'aplica  un  barem  de  prioritat  d'admissió,  que  compta  diversos  criteris  generals  i
complementaris.

CRITERIS GENERALS

• Quan l'alumne o alumna té germans o germanes escolaritzats o escolaritzades al centre: 50 punts.

• Quan els progenitors o persones tutores legals que hi treballen en el moment en què es presenta la
preinscripció: 10 punts.

• Proximitat del domicili, viure a Reus, zona territorial única d’influència: 30 punts.

• Per treballar els dos progenitors (en el cas de famílies monoparentals, si el/la progenitor treballa) n
el moment en què es presenta la preinscripció: 30 punts

• Si un progenitor treballa i l’altre està en excedència per la cura dels fills petits, i demostra que la
incorporació al treball és dins l'any actual (2022): 25 punts

• Per formar part d’una família monoparental: 10 punts

• Per formar part d’una família nombrosa: 10 punts.

• Quan els  progenitors  o  persones  tutores,  siguin  beneficiaris  de l'ajut  de la  renda  garantida  de
ciutadania: 15 punts.

• Quan l'alumne o alumna , els progenitors  o les persones tutores, un germà o una germana de
l'alumne o alumna acrediti una discapacitat igual o superior al 33%: 15 punts.

• Quan l’alumne o alumna hagi nascut en un part múltiple: 10 punts.

• Quan l’alumne/alumna es trobi en situació d’acolliment familiar: 10 punts.

• Quan s’acrediti la condició de víctima de violència de gènere o terrorisme: 10 punts.

EN CAS D’EMPAT

En el cas que la demanda sigui superior a l’oferta, i si un cop aplicats els criteris complementaris, encara
existeix una situació d’empat, l’ordenació de sol·licituds es farà per sorteig , d’acord amb el procediment que
es detalla.

S’assignarà aleatòriament a totes les sol·licituds presentades un número el qual es publicarà amb la primera
relació baremada de sol·licituds. S’efectuarà un sorteig per tal de determinar el número a partir del qual
s’ordenaran les sol·licituds.

En cas de germans que sol·licitin ser admesos en un mateix centre i per un mateix nivell se’ls assignarà el
mateix número de desempat.

El sorteig es realitzarà el 2 de juny, amb la presència del secretari de l’Ajuntament de Reus o la persona que
ell designi.

D’una bossa amb les xifres del 0 al 9 es fan 9 extraccions consecutives, reintroduint la bola després de cada
extracció. Així s’obtenen les xifres primera, segona fins la novena. Aquest nombre es divideix pel nombre
total de sol·licituds i s’obté el quocient i el residu. Es pren com a resultat del sorteig el nombre següent al
residu de la divisió.


