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EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA curs 2018-2019 
PRESENTACIÓ DE SOL∙LICITUDS AL CENTRE ESCOLAR DE PRIMERA 
OPCIÓ 

17 al  24 de maig 

PUBLICACIÓ DE LLISTES PROVISIONALS AL CENTRE ESCOLAR 4 de juny 

RECLAMACIONS DAVANT DEL CONSELL ESCOLAR DEL CENTRE 4 al 6 de juny 

PUBLICACIÓ DE LES LLISTES DEFINITIVES 13 de juny 

TERMINI DE FORMALITZACIÓ DE MATRÍCULA 14 de juny al 2 de juliol 
 
 

CRITERIS DE BAREMACIÓ 

GERMANS MATRICULATS AL CENTRE 
Per cada un dels germans o germanes 
matriculats en el centre sol·licitat  

15 punts 
 

PARES QUE TREBALLEN AL CENTRE  5 punts 

PROXIMITAT AL DOMICILI FAMILIAR O PROFESSIONAL 
àrea d’influència: 
àrees limítrofes: 

10 punts 
5 punts 

RENDES ANUALS DE LA UNITAT FAMILIAR 
Renda igual o inferior a 2 vegades 
l’IPREM (7.455,14 euros) 

2 punt 
 

DISCAPACITAT 

En l’alumne entre el 33 i el 64% 
En l’alumne superior al 65% 
En pares o germans entre el 33 i el 64% 
En pares o germans superior al 65% 

 
4 punts 
7 punts 
3 punts 
5 punts 

FAMILIA NOMBROSA 
Especial 
General 

5 punts 
3 punts 

FAMILIA MONOPARENTAL 
Especial 
General 

5 punts 
3 punts 

 
DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR AL CENTRE DE PRIMERA OPCIÓ 

 Imprés de sol·licitud i dues fotocopies signades pel pare i mare 
 Fotocopia del DNI del pare,mare, o tutor. 
 Fotocòpia del llibre de família de tota la unitat familiar. 
 El domicili familiar: fotocòpia del rebut de llum o d’aigua o de telèfon o contracte de lloguer o certificat 

d’empadronament (si hi ha discrepància amb el DNI certificat de residència) En cas de custòdia 
compartida certificat d’empadronament. o lloc de treball del pare o la mare: certificat de l’empresa que 
justifique la relació laboral i el domicili de l’empresa.  

 En cas de pertànyer a família nombrosa, fotocòpia del títol expedit per la Conselleria corresponent. 
 En cas de pertànyer a família monoparental, fotocopia del títol, la Conselleria corresponent. 
 En cas de discapacitat, un certificat  corresponent o targeta acreditativa de la condició de persona amb 

discapacitat emesos per  la Conselleria competent en matèria de Benestar Social. 
 Per a l’obtenció de la puntuació pel concepte renda anual de la unitat familiar, serà requisit 

imprescindible omplir les dades que figuren en l’ANNEX VI 

 

Per a qualsevol informació al respecte, estarem a la seua disposició en la primera planta de 
l’Ajuntament, Departament d’Educació, de 9,00 a 14,00 hores, i a la pàgina www.oliva.es i 
www.ceice.gva.es. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.oliva.es/
http://www.ceice.gva.es/

