Resolució del director general d’Innovació i Comunitat Educativa de
25 de febrer de 2019 per la qual es despleguen determinats
aspectes per al curs escolar 2019-2020 dels processos d’admissió i
matriculació d’alumnes als centres sostinguts totalment o
parcialment amb fons públics als nivells de primer cicle d’educació
infantil (BOIB núm. 30, de 7 de març de 2019)
.......

ANNEX 5
Barem de puntuació
A. Criteris prioritaris
1. Hi ha germans matriculats al centre o el pare, la mare o els tutors hi fan
feina:
a) Primer germà matriculat al centre: 4 punts.
b) Per cadascun dels germans següents: 3 punts.
c) El pare, la mare o algun tutor fan feina al centre: 4 punts.
d) El pare i la mare, o ambdós tutors, fan feina al centre: 7 punts.
En aquests casos es dona el mateix tractament als infants que es troben en
situació d’acolliment familiar simple o permanent o de preadopció
o adopció. També reben el mateix tractament els infants que es troben en
règim d’acolliment residencial.
2. Ubicació del domicili de l’alumne o del lloc de feina del pare, de la mare o
d’algun tutor legal dins la zona d’influència del centre sol•licitat:
a) Domicili de l’alumne o, alternativament, lloc de feina del pare, de la mare
o d’algun tutor legal, 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.
Si es produeix un canvi de domicili o un canvi de lloc de feina dins la mateixa
zona escolar s’ha de respectar l’antiguitat en el domicili o lloc de feina anterior.

En cap cas no es poden sumar la puntuació obtinguda pel domicili i la
puntuació obtinguda pel lloc de feina.
3. Per a la resta dels domicilis: 0 punts.
4. Renda per càpita de la unitat familiar:
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. 5.
Pertinença a família nombrosa:
a) Família nombrosa especial: 2 punts.
b) Família nombrosa general: 1 punt.
6. Discapacitat de l’alumne o del pare, la mare, algun tutor legal 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.
7. Acolliment de l’alumne: L’alumne (sol·licitant) es troba en situació
d’acolliment familiar: 1 punt.
B. Criteris complementaris
1. L’alumne té una malaltia crònica (1 punt).
2. L’escolarització de l’alumne està motivada per un trasllat de la unitat familiar
deguda a la mobilitat forçosa de qualsevol dels pares (1 punt).
3. L’escolarització de l’alumne està motivada per un trasllat derivat d’actes de
violència de gènere (3 punts).
4. Altres circumstàncies rellevants apreciades justificadament per l’òrgan
competent del centre, d’acord amb els criteris objectius establerts en aquest
apartat, que els centres han de fer públiques abans de l’inici del procés
d’admissió i que s’han de publicar a les convocatòries anuals corresponents: 1
punt (màxim total). Aquestes circumstàncies poden ser les següents:
- Fills de famílies monoparentals (enteses, a l’efecte d’aplicar aquesta
Resolució com les famílies en què la pàtria potestat recau en un sol progenitor).

- Alumnes provinents de centres d’acolliment.
- Germans de parts múltiples que sol·liciten plaça al mateix curs i nivell
educatiu.
- Alumnes del municipi de Palma que tenen el domicili a les zones
estadístiques d’Establiments, Son Espanyol, Son Sardina, sa Indioteria (rural),
Son Riera, Son Ferriol, Aeroport, s’Aranjassa i es Pil•larí, per als centres situats
a la seva zona.
- Els centres especialment dotats i adaptats per atendre discapacitats motrius o
discapacitats sensorials auditives han de donar prioritat en l’admissió
d’alumnes als que tenen necessitats educatives especials associades a
aquesta tipologia.
- Fills d’antics alumnes del centre (s’ha d’entendre alumnes d’ensenyament
regulat).
(*) Aquestes circumstàncies les ha de triar el titular del centre, oït el
consell escolar.
Els centres poden triar les circumstàncies que considerin pertinents i valorar-les
segons el seu criteri i donar una fracció del punt a dues circumstàncies o més,
o un punt sencer a una sola circumstància.
El resultat de l’elecció d’aquestes circumstàncies i el criteri de repartiment del
punt ha de ser introduït al GestIB abans de l’1 d’abril de 2019 per al
coneixement de la Conselleria d’Educació i Universitat.
C. Criteris de desempat
En el supòsit que es doni una situació d’empat, aquest s’ha de dirimir amb la
consideració específica de la major puntuació obtinguda en els criteris
següents, per aquest ordre:
a) Major puntuació obtinguda a l’apartat de germans matriculats al centre o
pel fet que el pare, la mare o el tutor hi facin feina.
b) Major puntuació obtinguda a l’apartat de proximitat del domicili de
l’alumnat.
c) Major puntuació obtinguda a l’apartat de proximitat del lloc de feina
d’algun dels progenitors o tutors.
d) Major puntuació obtinguda a l’apartat de la renda per càpita de la unitat
familiar.
e) Major puntuació obtinguda a l’apartat de família nombrosa.
f) Major puntuació obtinguda a l’apartat d’existència d’alguna discapacitat en
l’alumne, el pare, la mare, els tutors o algun germà.
g) Major puntuació obtinguda a l’apartat d’acolliment familiar de l’alumne.
h) Si persisteix l’empat, per dirimir aquesta situació es farà un sorteig públic
a la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres, presidit pel
director general de Planificació, Ordenació i Centres o la persona en qui
delegui, després del termini de presentació de les sol·licituds. Aquest sorteig

determinarà les dues lletres a partir de les quals es farà l’ordenació
alfabètica del primer llinatge corresponent als sol·licitants. El resultat del
sorteig es publicarà a la pàgina web de la Direcció General de Planificació,
Ordenació i Centres.
ANNEX 6
Aclariments sobre els criteris del barem de puntuació (admissió)
1. Per valorar qualsevol dels criteris és un requisit indispensable que la
circumstància al·legada pel sol·licitant es compleixi efectivament en el moment
en què presenta la sol·licitud.
2. Per obtenir els beneficis de la mobilitat forçosa, aquesta s’ha d’haver produït
amb posterioritat a la finalització del període de sol·licitud de plaça del curs
2018-2019. Es considera mobilitat forçosa la del treballador que ve a fer feina a
les Illes Balears (ja sigui des del territori nacional o de l’estranger), la que es
dona entre les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, i la que es
dona en canvis de municipi dintre d’una mateixa illa.
També es pot acreditar la mobilitat forçosa per motius mèdics, la qual cosa s’ha
de justificar mitjançant un informe mèdic en què consti el tractament i un
informe de l’entitat sanitària que inclogui que aquest implica un canvi de
domicili, així com la documentació que acrediti el nou domicili.
3. El criteri d’existència de germans matriculats al centre o pare, mare o tutors
que hi treballin; de proximitat del lloc de feina del pare, la mare o algun tutor, i
el de discapacitat de l’alumne o alumna, pare, mare, tutor, tutora o germans,
podran puntuar si s’al•lega documentalment la situació de família reconstituïda.
4. La condició de família reconstituïda es pot al•legar amb els següents criteris:
a) Hi ha germans matriculats al centre o el pare, la mare o algun tutor hi fa
feina.
b) Ubicació del lloc de feina del pare, la mare o algun tutor legal dins la zona
d’influència del centre sol•licitat.
c) Discapacitat del pare, la mare, algun tutor legal o algun germà.
d) Mobilitat forçosa de qualsevol dels pares o tutors legals.
Aquesta circumstància es podrà al·legar:
a) En el cas de matrimonis o parelles estables (oficialment reconegudes) en
què ambdós progenitors aportin fills al nucli familiar, i simultàniament en
tenguin la guarda i custòdia, aquests es consideren germans.
b) En el cas de matrimonis o parelles estables (oficialment reconegudes), el
cònjuge del progenitor o el tutor que té la guarda i custòdia del sol·licitant
també atorga punts.

c) En el cas que, sense haver-hi una relació paternofilial, algun dels
progenitors del sol·licitant tengui una tutela legal.
5. En relació amb el domicili de l’alumne o alumna o lloc de feina de pare,
mare, tutor o tutora:
a) Quan es tracti d’alumnes que es trobin en centres d’acolliment residencial
en institucions públiques o privades s’ha d’atorgar la puntuació màxima
prevista.
b) Per als casos d’acolliment familiar es pot tenir en compte l’antiguitat
d’empadronament de la família d’acolliment.
6. Per valorar la renda per càpita de la unitat familiar s’ha de tenir en compte la
declaració de la renda de les persones físiques de l’exercici 2017.
7. A l’efecte d’aconseguir la puntuació pel criteri de malaltia crònica s’han de
tenir en compte les patologies recollides a l’annex 2 de l’Ordre del conseller
d’Educació, Cultura i Universitats de 3 de maig de 2012 (BOIB núm. 64, de 5 de
maig).
(*) L'Ajuntament, prèvia consulta realitzada en data 01/04/2019 a l'Institut per a
l'Educació de la Primera Infància (IEPI), sobre el barem de puntuació (Annex 5)
i, en especial, l'apartat B. Criteris complementaris, punt 4. Altres
circumstàncies rellevants aprecides justificadament per l'òrgan competent del
centre ..., resol mantenir els criteris del curs passat, que són els següents:
a) Germans de parts múltiples: 0.33 punts
b) Fills de famílies monoparentals: 0,33 punts
c) Fills de pares i mares que ambdós treballin: 0,33 punts
_____________

