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BOIB Núm. 30 
26 de febrer de 2022 

Fascicle 37 - Sec. III. - Pàg. 7262 

 
ANNEX 4 

Barem de Puntuació 

 

I. Criteris prioritaris 

 
1. Germans matriculats al centre 

 
La puntuació que s'atorga quan l'infant té germans matriculats al centre sol·licitat és la següent: 

 
a) Primer germà matriculat al centre: 5,5 punts. 

b) Per cadascun dels germans següents: 4 punts. 

 
En aquests casos, es dona el mateix tractament als infants que es troben tant en situació d'acolliment familiar 

simple o permanent com de preadopció o adopció. També reben el mateix tractament els infants que es troben en 

règim d'acolliment residencial. 

 

2. Ubicació del domicili familiar o del lloc de feina del pare, la mare o algun tutor legal 

 
D'acord amb el que estableixen els articles 40 i 154 del Codi Civil i altres normes complementàries, llevat de la 

pèrdua de la pàtria potestat per part dels pares degudament documentada, el domicili dels fills menors i no 

emancipats, necessàriament i per imperatiu legal és: 

 

- El de qualsevol dels pares que ostenti la pàtria potestat, en el qual l'alumne estigui empadronat. 

- El del pare o la mare a qui el jutge hagi atribuït la custòdia exclusiva o compartida, en cas de separació, 

divorci o nul·litat matrimonial, en el qual l'alumne estigui empadronat. 

- El del representant que legalment ostenti la pàtria potestat, en el qual l'alumne estigui empadronat. 

 
No s'admetrà com a domicili de l'alumne, a l'efecte d'escolarització, el de parents o familiars que no pertanyin a 

la unitat familiar. Tampoc no es pot optar a la puntuació per domicili de la unitat familiar si es comprova que 

l'alumne no està empadronat en algun dels domicilis anteriors. 

La puntuació atorgada en aquest apartat depèn de si el domicili o el lloc de feina es troba dins la zona del centre 

sol·licitat o dins una zona limítrof. Per tant, les puntuacions corresponents a l'apartat 2.1 i a l'apartat 2.2 no es 

poden sumar. 

 

2.1. Dins la zona del centre sol·licitat 

 
La puntuació que s'atorga quan el domicili familiar o del lloc de feina del pare, la mare o algun tutor legal es 

troba dins la zona del centre sol·licitat és la següent: 

 

a) Domicili familiar o, alternativament, lloc de feina del pare, de la mare o d'algun tutor legal, dins la 

zona del centre sol·licitat:        2 punts. 

b) Per un any complet de residència continuada i ininterrompuda, o de feina continuada i 

ininterrompuda, dins la zona del centre sol·licitat: 2 punts. 

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

ininterrompuda, dins la zona del centre sol·licitat: 1,5 punts. 

 

La puntuació màxima que es pot obtenir és de 5,5 punts. 

 
Els subapartats a), b) i c) són acumulables. D'altra banda, s'ha de triar si es vol rebre puntuació pel domicili o pel 

lloc de treball. 

 
En aquests casos, es dona el mateix tractament als infants que es troben en situació d'acolliment familiar, de 

preadopció o adopció i de guarda familiar. També reben el mateix tractament els infants que es troben en règim 

d'acolliment residencial i, en aquest cas, tindran la màxima puntuació. 

 

Si es produeix un canvi de domicili o un canvi de lloc de feina dins la mateixa zona, es respectarà l'antiguitat del 

domicili o lloc de feina anterior. 
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2.2. Dins una zona limítrofa amb el centre sol·licitat (només aplica als municipis zonificats en l'annex 3) 

 
La puntuació que s'atorga quan el domicili familiar o del lloc de feina del pare, la mare o algun tutor legal es 

troba dins una zona limítrofa amb el centre sol·licitat és la següent: 

 

a) Domicili familiar o, alternativament, lloc de feina del pare, de la mare, d'algun tutor legal, dins una 

zona limítrofa amb el centre sol·licitat: 1 punt. 

b) Per un any complet de residència continuada i ininterrompuda, o de feina continuada i 

ininterrompuda, dins una zona limítrofa amb el centre sol·licitat: 1 punt. 

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

dins la zona limítrofa amb el centre sol·licitat: 0,75 punts. 

 

La puntuació màxima que es pot obtenir és de 2,75 punts. 

 
Els subapartats a), b) i c) són acumulables. D'altra banda, s'ha de triar si es vol rebre puntuació pel domicili o pel 

lloc de treball. 

 
En aquests casos, es dona el mateix tractament als infants que es troben en situació d'acolliment familiar, de 

preadopció o adopció i de guarda familiar. També reben el mateix tractament els infants que es troben en règim 

d'acolliment residencial i, en aquest cas, tindran la màxima puntuació. 

 

Si es produeix un canvi de domicili o un canvi de lloc de treball dins la mateixa zona escolar, es respectarà 

l'antiguitat del domicili anterior o lloc de treball anterior. 

 

3. Renda per càpita de la unitat familiar corresponent a l'exercici fiscal de 2020 

 
La puntuació que s'atorga en aquest apartat és la següent: 

 
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. 

 
4. Pares, mares o tutors legals que treballin al centre 

 
La puntuació que s'atorga en aquest apartat és la següent: 

 

a) Si un dels progenitors o un dels tutors fa feina al centre: 5,5 punts. 

b) Si ambdós progenitors o ambdós tutors, fan feina al centre: 9,5 punts. 

 
5. Pertinença a família nombrosa 

 
La puntuació que s'atorga en aquest apartat és la següent: 

 
a) Família nombrosa especial: 2 punts. 

b) Família nombrosa general: 1 punt. 

c) Família monoparental especial: amb dos o més fills, o bé amb un fill amb discapacitat reconeguda del 

33 % o superior (en virtut dels articles 6 i 7.7 de la Llei 8/2018, de 31 de juliol, de suport a les famílies): 

1 punt. 

 

6. Alumnes nascuts de part múltiple 

 
La puntuació que s'atorga als germans de parts múltiples que sol·liciten plaça al mateix centre, curs i nivell educatiu 

és d'1 punt. 

 
7. Família monoparental 

 
La puntuació que s'atorga en aquest apartat és d'1 punt. 
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D'acord amb l'article 7.1 de la Llei 8/2018, de 31 de juliol, de suport a les famílies, són famílies monoparentals 

les que estan formades per un o més fills que compleixen els requisits prevists en l'article 7.3 de la mateixa Llei i 

que depenen econòmicament d'un sol progenitor, tutor, acollidor o adoptant amb qui conviuen. Aquest criteri 

també pot aplicar-se en els casos següents: 

 

a) Les famílies en què el progenitor amb fills a càrrec conviu al mateix temps amb una altra persona o 

persones amb qui no té cap relació matrimonial o unió estable de parella, d'acord amb la legislació civil. 

b) Les famílies en què el progenitor que té la guarda dels fills no percep cap pensió per aliments 
d'aquests fills establerta judicialment, ha interposat la corresponent denúncia o reclamació civil o 
penal, i acredita que la denúncia ha estat admesa a tràmit i que s'ha iniciat una execució per a les 
reclamacions. 

c) Les famílies en què el progenitor amb fills a càrrec ha sofert abandonament de família per part de 
l'altre progenitor o convivent. 
 
 

8. Situació d'acolliment familiar 

 
La puntuació que s'atorga quan l'alumne sol·licitant es troba en situació d'acolliment familiar és d'1 punt. 

 
9. Concurrència de discapacitat en l'alumne o en el pare, la mare, algun tutor legal o algun germà 

 
La puntuació que s'atorga en aquest apartat és la següent: 

 
a) Concurrència de discapacitat en l'alumne: 1 punt. 

b) Concurrència de discapacitat en el pare, la mare, el tutor, la tutora o algun dels germans: 1 punt. 

 
La puntuació màxima que es pot obtenir és de 2 punts. 

 
10. Condició de víctima de violència de gènere o de terrorisme 

La puntuació atorgada en aquest apartat és de 3 punts. Aquest apartat inclou: 

 

- Famílies en què la dona o els fills a càrrec han sofert violència de gènere. D'acord amb l'article 8.1 de 

la Llei 8/2018, de 31 de juliol, de suport a les famílies, així com els articles 104.3.d) i 121 de la Llei 

9/2019, de 19 de febrer, de l'atenció i els drets de la infància i l'adolescència de les Illes Balears, aquest 

criteri és aplicable quan alguna d'aquestes situacions es donen en algun dels membres del nucli familiar, 

encara que no sigui el menor per a qui se sol·licita l'escolarització. 

 

- Víctimes de terrorisme. Es refereix a les víctimes i les seves famílies o a les persones que hagin sofert 

danys com a conseqüència de l'acció terrorista. 

 

II. Criteris complementaris 

 
1. Concurrència en l'alumne d'una malaltia crònica 

 
La puntuació atorgada en aquest apartat és d'1 punt. 

 

Per valorar la malaltia crònica, la Conselleria d'Educació i Formació Professional, a través dels centres docents 

que realitzen el barem, ha de prendre en consideració algun dels dos criteris següents: 

 

a) Que la malaltia crònica de l'alumne consti en la llista de malalties cròniques en pediatria: 

- Errors congènits del metabolisme: fenilcetonúria, deficiència d'acil-CoA- deshidrogenasa de 

cadena mitjana (MCAD), deficiència de 3-hidroxiacil-CoA- deshidrogenasa de cadena llarga 

(LCHAD), acidèmia glutàrica de tipus I (GA-I). 

- Reumàtiques: artritis reumàtica juvenil, lupus eritematós sistèmic (LES). 

- Digestives: malaltia inflamatòria intestinal (malaltia de Crohn, colitis ulcerosa), pancreatitis. 

- Respiratòries: fibrosi quística. 

- Cardiovasculars: cardiopaties congènites que precisen intervenció quirúrgica, tractament 

farmacològic i/o amb risc de mort sobtada. 

- Oncològiques. 

- Nefrolítiques: insuficiència renal crònica, trasplantat renal, síndrome nefròtica. 

- Endocrines: hipotiroïdisme congènit, hiperplàsia adrenogenital congènita, diabetis mellitus. 
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- Neurològiques: epilèpsia. 

- Hematològiques: hemofília, anèmia de cèl·lules falciformes. 

- Espina bífida. 

- Fissura labiopalatina. 

- Immunodeficiències. 

- Al·lèrgia alimentària, al làtex i/o als himenòpters amb risc alt d'anafilaxi. 

b) Que l'alumne tengui una malaltia crònica greu o una malaltia rara que requereixi una intervenció sanitària 

immediata específica. 

 
2. Escolarització que vengui motivada pel trasllat de la unitat familiar a causa de la mobilitat forçosa de 

qualsevol dels pares 

 
La puntuació atorgada en aquest apartat és d'1 punt. 

 
3. Famílies en risc social 

 
La puntuació atorgada en aquest 

apartat és de 3 punts. Aquest 

apartat inclou: 

a) Famílies amb menors d'edat que han estat objecte de declaració de risc per part de l'administració 

competent en matèria de protecció de menors (ajuntaments, consells insulars o organisme autonòmic 

competent). 

b) Famílies en què es produeixi un retorn posterior de mesures administratives de protecció (consells 

insulars o organisme autonòmic competent). 

c) Famílies en què hi ha menors sobre els quals s'han adoptat mesures de justícia juvenil (Direcció 

General d'Infància, Joventut i Famílies o organisme autonòmic competent). 

 

4. Famílies amb persones en situació de dependència o amb persones amb discapacitat 

 
La puntuació atorgada en aquest 

apartat és de 2 punts. Aquest 

apartat inclou: 

a) Les famílies amb persones que tenguin reconeguda la situació de dependència en grau II i grau III, 

d'acord amb la normativa vigent. 

b) Les famílies amb persones amb discapacitat a càrrec en les quals viu algun descendent, ascendent o 

parent en línia directa o de consanguinitat fins al segon grau que acrediti un grau de discapacitat igual al 

33 % o superior. 

 

5. Famílies en situació vulnerabilitat econòmica especial 

 
La puntuació atorgada en aquest apartat és de 2 punts. 

 
S'entén per famílies en situació d'especial vulnerabilitat econòmica les famílies beneficiàries de la renda social 

garantida o del complement de rendes de les Illes Balears a les pensions no contributives (pnc), la renda 

d'emancipació de joves, prestacions econòmiques de dret de concurrència, prestacions econòmiques d'urgència 

social o de l'ingrés mínim vital o bé les que tenen el subsidi d'atur com a únic ingrés. 

 

6. Altres circumstàncies (criteris de centre) 

 
La puntuació màxima atorgada en aquest apartat és d'1 punt. 

 

Es tenen en compte circumstàncies rellevants justificadament apreciades per l'òrgan competent del centre d'acord 

amb els criteris objectius que s'estableixen a continuació, que els centres han de fer públiques abans de l'inici del 

procés d'admissió i que s'han de publicar en les convocatòries anuals corresponents. Aquestes circumstàncies 

poden ser les següents: 

 

a) Alumnes amb necessitats educatives especials de tipus motrius, sensorials i auditives que optin a 
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ocupar una plaça en algun dels centres especialment dotats i adaptats per atendre les necessitats 

educatives especials associades a aquestes tipologies. 

b) Ambdós progenitors o tutors fan feina. 
 

El centre, oït el consell escolar, és qui ha de determinar les circumstàncies que s'han de tenir en compte. En 

aquest cas, la reunió del consell escolar s'ha de fer abans de la data d'inici de la sol·licitud de reserva de plaça. 

 

Als centres de la Xarxa complementària que no tenguin consell escolar, s'hi haurà de constituir una comissió de 

valoració, amb les mateixes  

funcions, formada per: 

 

- Una persona en representació de la titularitat del centre 

- Una persona en representació del claustre 

- Un pare o mare escollit per sorteig 

- Un membre de l'equip d'atenció primerenca (EAP) o un tècnic de la regidoria municipal competent en 

matèria d'afers socials o educació 

 

Els centres poden triar les circumstàncies que considerin pertinents i valorar-les segons el seu criteri. Poden 

donar una fracció del punt a una o a les dues circumstàncies. No es pot atorgar més de 0,5 punts a una sola 

circumstància. 

 

Tots els centres, abans de l'inici del procés d'escolarització, han de comunicar a la Direcció General de 

Planificació, Ordenació i Centres, mitjançant al GESTIB, el resultat de l'elecció d'aquestes circumstàncies i els 

criteris de repartiment del punt abans de l'inici dels processos d'escolarització. 

 

III. Criteris de desempat 

 
En cas d'empat, s'ha de dirimir atenent la major puntuació obtinguda en els criteris prioritaris, tot comparant-los 

un a un i en l'ordre en què apareixen en aquest annex 4. 

 

En el cas del criteri 2 es prioritzarà el domicili familiar per davant del lloc de feina del pare, mare o tutors legals. 

En el cas del criteri 10 es prioritzarà que l'alumne sigui víctima de violència de gènere per davant víctima de 

terrorisme. 

 

Si persisteix l'empat, s'ha d'efectuar un sorteig públic a la Direcció General de Primera Infància, Innovació i 

Comunitat Educativa, presidit per la directora general o la persona en qui delegui, un cop acabat el termini de 

presentació de sol·licituds. 

 

En el moment de fer la sol·licitud, s'assignarà un número a cadascuna. Un cop es tenguin totes les sol·licituds, 

s'ordenaran alfabèticament a partir dels llinatges dels sol·licitants. El sorteig es durà a terme mitjançant un 

programa informàtic, que determinarà el número de sol·licitud a partir de la qual s'ha de seguir l'ordre alfabètic 

per fer les adjudicacions. S'han de tenir en compte els dos llinatges de la sol·licitud corresponent a aquest 

número, i a partir d'aquests dos llinatges (o d'un llinatge en el cas de llinatge únic) s'adjudicarà plaça en ordre 

ascendent. Els dos llinatges (o llinatge en cas de llinatge únic) corresponents al número de sol·licitud extret en el 

sorteig es publicaran a la pàgina web de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat 

Educativa i a la del Servei d'Escolarització, Títols i Legalitzacions. 

 

Les normes a tenir en compte per a l'ordenació alfabètica de les sol·licituds són les següents: 

 
- Els llinatges que es tindran en compte en el sorteig seran els que figuren literalment en el DNI, NIE o 

passaport del sol·licitant. 

 
- L'ordre dels llinatges seguirà estrictament l'ordre ascendent de l'abecedari espanyol, sense excepcions 

per dígrafs, ni per accents o dièresis. Els llinatges amb guió o apòstrof es classificaran com si no en 

tinguessin. 

 

- Si el sol·licitant té només un llinatge en el seu DNI, NIE o passaport, només figurarà aquest llinatge. 

Les sol·licituds amb un únic llinatge precediran les que presentin aquest mateix llinatge seguit d'un altre. 


