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INFORMACIÓ D’INTERÈS

Els fulls de sol·licitud es troben als centres educatius, a les oficines 
d’escolarització i a la web http://escolaritzacio.caib.es. L’enllaç al tràmit 
telemàtic el podeu trobar a la mateixa web.

La sol·licitud ha d’estar signada per ambdós progenitors. En cas de no 
ser possible, s’ha d’adjuntar el document que justifiqui els motius.

La sol·licitud per alumne és única i s’ha de presentar en el centre triat 
en primera opció, tant si es fa de forma presencial com telemàtica. En 
cas de presentar més d’una sol·licitud a distints centres, aquestes 
quedaran excloses del procés.

Al centre triat en primera opció es publicaran les llistes provisionals 
amb la puntuació obtinguda per cada sol·licitud. En cas de disconformi-
tat amb la informació publicada en el llistat provisional, es pot presentar 
una reclamació al centre de primera opció en el termini de tres dies.

Al centre triat en primera opció es publicaran les llistes definitives. 
L’alumne que no ha obtingut plaça en cap dels centres triats tendrà una 
cita única a l’oficina d’escolarització on se li oferirà una plaça a centres 
que disposin de vacants (apareix com a “no reservat” al llistat definitiu 
juntament amb el dia i hora de la cita).

La formalització de matrícula s’ha de fer en el termini previst al 
calendari, en cas contrari es perd la plaça.

Tots els alumnes que no han obtingut plaça en el centre triat en 
primera opció, romandran en llista d’espera per si es produeix una 
vacant en aquest centre fins al 20 de setembre, en el cas del procés 
d’adscripció, i fins al 15 d´octubre, en el cas del procés d’admissió.

Més informació:
http://dgplacen.caib.es
http://weib.caib.es

Palma 
C. Ter, 16   Tel. 971 787 353

Marratxí 
Av. Antoni Maura, 56   Tel. 971 459 777

Calvià  
Av. del Golf, cantonada amb c. Rei Sanç   Tel. 971 697 836

Manacor 
Pg. d’Antoni Maura, 87   Tel. 971 554 499

Inca 
C. Selleters, 25   Tel. 971 870 742

Menorca 
Av. Josep M. Quadrado, 33, Maó   Tel. 971 353 176

Eivissa-Formentera 
Via Púnica, 23, Eivissa   Tel. 971 176 029

OFICINES D’ESCOLARITZACIÓ

PER A MÉS INFORMACIÓ
pot telefonar al 012

Atenció a la ciutadania
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escolaritzacio@caib.es
http://escolaritzacio.caib.es
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CRITERIS DE BAREM

CRITERIS PRIORITARIS

1. Existència de germans matriculats al centre o centre adscrit o 
pares, mares o tutors que hi treballin:
       - Primer germà al centre   4
       - Per cada un dels germans següents   3
       - Pel pare, la mare, o tutor/a que treballi al centre   4
       - Si ambdós treballen al centre   7

2. Ubicació del domicili de l’alumne o del lloc de feina dels 
pares o tutors legals, dins la zona d’influència: 2
       - Per cada any complet   1,5
       - Per fracció d’any (superior a 2 mesos)   0,5
             Màxim:   5,5

3. Ubicació del domicili de l’alumne o del lloc de feina dels 
pares o tutors legals, dins la zona limítrofa: 1
       - Per cada any complet   0,75
       - Per fracció d’any (superior a 2 mesos)   0,25
                                                         Màxim:   2,75
En cap cas es podrà sumar la puntuació obtinguda per domicili 
i la puntuació obtinguda per lloc de treball.

4. Renda per càpita de la unitat familiar (IRPF any 2017):
       - Igual o inferior al salari mínim interprofessional   1,5
       - Superior al salari mínim i inferior o igual al doble del salari 
mínim interprofessional   1
       - Superior al doble del salari mínim i inferior o igual al triple 
del salari mínim interprofessional   0,5
      -  Superior al triple del salari mínim interprofessional   0

CRITERIS COMPLEMENTARIS

1. Malaltia crònica de l’alumne (de les recollides a la resolució):   1
2. Mobilitat forçosa de la unitat familiar:   1
3. Canvi de residència derivat d’actes de violència de gènere:   3
4. Altres circumstàncies rellevants triades pels centres (consultau 
la web http://escolaritzacio.caib.es)   1

ESCOLARITZACIÓ 
2019/2020

Presentació de
sol·licituds

Finalització Finalització Finalització

Primària i Ed. 
especial

Secundària

Batxillerat

5è i 6è d’infantil, 
primària i Ed. especial

Secundària

Batxillerat 
(requisits al juny)

Batxillerat (requisits 
al setembre)

Inici Inici Inici

Llistes 
provisionals

4t d’infantil 
(3 anys)

Reclamacions MatriculacióLlistes 
definitives

dilluns 24 
JUNY

divendres 28 
JUNYdilluns 15

ABRIL
dimecres 17

ABRIL
dimecres 8

MAIG
dijous 9
MAIG

dilluns 13
MAIG

dimecres 15 
MAIG

dijous 27
JUNY

dimarts 2 
JULIOL

dilluns 27 
MAIG

divendres 31
MAIG 

dilluns 25 
MARÇ

divendres 5
 ABRIL

divendres 31 
MAIG

dilluns 3 
JUNY

dimecres 5 
JUNY

dilluns 17 
JUNY

dilluns 24 
JUNY

divendres 28 
JUNY

dilluns  10 
JUNY

dimarts 11 
JUNY

dijous 13
 JUNY

dimarts 18 
JUNY

dilluns 15 
JULIOL 

dimarts 16 
JULIOL

dilluns 13
 MAIG

divendres 17 
MAIG

dijous 27 
JUNY

dimarts 2 
JULIOL

divendres 12 
JULIOL

dimecres 17 
JULIOL

dijous 18 
JULIOLdilluns 17 

JUNY 
divendres  21 

JUNY
divendres  5 

JULIOL
dilluns 8 
JULIOL

dimecres 10 
JULIOL

dilluns 9 
SETEMBRE

dilluns 9 
SETEMBRE

dimarts 10 
SETEMBRE

Adscripció:  alumnes que han de canviar obligatòriament 
de centre perquè el seu centre actual no ofereix els estudis 
següents.

Admissió: alumnes que han d'accedir per primera vegada 
a un centre sostingut amb fons públics, o que ja tenen 
centre però decideixen volutàriament demanar un canvi.

5. Pertinença a família nombrosa:
        - Especial   2
        - General (o família monoparental)   1

6. Concurrència de discapacitat:
       -  En l’alumne   1
        - En els pares, tutors o algun dels germans   1
                                                               Màxim:   2

7. Alumne en situació d’acolliment familiar:   1

8. Alumne esportista d’alt nivell o d’alt rendiment:   1

Adscripció

Admissió

Fulletó dissenyat per Verónica Hidalgo Marchione

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

interior_folleto_corregido.pdf   1   27/2/19   14:02


