
                   

 

CRITERIS DE BAREMACIÓ I DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER AL PROCÉS D’ADMISSIÓ EN LES 

ESCOLES INFANTILS MUNICIPALS CURS ESCOLAR 2021/22 

 

REQUISITS DELS BENEFICIARIS: 

 Estar empadronats, tant el menor com el pare, mare o tutor/a legal, a Burjassot. 

 Tindre entre 0 i 3 anys (nascuts/des el 2019, 2020 o 2021). 

 Que el pare, mare o tutor/a legal del menor desenvolupen la seua activitat 

professional a Burjassot. 

 

CRITERIS DE BAREMACIÓ: 

1.- PARES TREBALLADORS EN EL CENTRE (5 punts) 

2.- PROXIMITAT A L’ESCOLA INFANTIL / ZONA D’INFLUÈNCIA (Puntuació màxima 5 
punts) 

UBICACIÓ EN EL MUNICIPI PUNTS 

Empadronats dins de l’àrea més pròxima a cadascuna de les Escoles Infantils: 
Escola Infantil del C/ Isabel la Catòlica: zona carretera de Llíria i continuació, 
cap a zona nord-est del municipi (cap a Godella, etc.) 
 
Escola Infantil 613 Viviendas: zona carretera de Llíria i continuació, cap a zona 
sud-est del municipi (cap a Benimàmet-Paterna, etc.) 

5 

Empadronats fora de la zona d’influència de l’Escola Infantil sol·licitada 3 

No empadronats, però la persona responsable del menor treballa a Burjassot, 
dins de la zona d’influència de l’Escola Infantil triada 

2 

No empadronats, però la persona responsable del menor treballa a Burjassot, 
fora de la zona d’influència de l’Escola Infantil sol·licitada 

1 

TOTAL PUNTS  

 
3.- INGRESSOS ECONÒMICS – RENDA UNITAT FAMILIAR (*) (Ingressos bruts dels últims 
12 mesos) (Puntuació màxima 5 punts) 
 

Renda de la Unitat Familiar Anual €/any PUNTS 

Fins a l’SMI (Salari Mínim Interprofessional) -13.300 5 

Superior a l’SMI fins a 2 vegades l’SMI -26.600 4 

Superior a 2 X SMI fins a 3 vegades l’SMI -39.900 3 

Superior a 3 X SMI fins a 4 vegades l’SMI -53.200 2 

Superior a 4 X SMI +53.201 1 



Renda de la Unitat Familiar Mensual €/mes PUNTS 

Fins a l’SMI (Salari Mínim Interprofessional) -950 5 

Superior a l’SMI fins a 2 vegades l’SMI -1.900 4 

Superior a 2 X SMI fins a 3 vegades l’SMI -2.850 3 

Superior a 3 X SMI fins a 4 vegades l’SMI -3.800 2 

Superior a 4 X SMI +3.801 1 

(*) Des de l’1 de gener de 2021, el Salari Mínim Interprofessional per a qualsevol activitat queda fixat 
mitjançant la pròrroga provisional del Reial Decret de 4 de febrer de 2020 de la manera següent: 

 SMI 2021 dia: 31,66 euros. 

 SMI 2021 mes (14 pagues): 950,00 euros. 

 SMI 2021 mes (12 pagues): 1.108,33 euros. 

 SMI 2021 any: 13.300,00 euros. 

 SMI 2021 eventuals i temporers dia: 44,97 euros 

 SMI 2021 empleats de la llar hora: 7,43 euros.  

4.- CONCILIACIÓ VIDA FAMILIAR – LABORAL (Puntuació màxima 5 punts) 

SITUACIÓ FAMILIAR (*) PUNTS 

Família nombrosa especial 5 

Família nombrosa general 4 

Família monoparental/monomarental especial 5 

Família monoparental/monomarental general 4 

Família educadora/acollidora/menor en acollida residencial 4 

Pares/mares i/o tutors legals en situació d’ocupació laboral per 
necessitats de conciliació de vida familiar i laboral 

 
3 

 (*) En aquest apartat només es puntuarà un dels sis factors. 

5.- DIVERSITAT FUNCIONAL (DISCAPACITAT)  (Puntuació màxima 5 punts): 

DISCAPACITAT PUNTS 

Menor sol·licitant, més membre de la unitat familiar 5 

Menor sol·licitant 4 

Membre unitat familiar 3 

 

6.- PROBLEMÀTICA SOCIOFAMILIAR (Màxim 10 punts) 

PROBLEMÀTICA LABORAL PUNTS 

Desocupació sense remuneració 5 

Desocupació subsidi  4 

Desocupació remunerada/ERTO 3 

 

PROBLEMÀTICA FAMILIAR PUNTS 

Víctima de violència de gènere / Víctima de terrorisme 4 

Pèrdua de vivenda (desnonament, etc.) 4 

 

ALTRES SITUACIONS FAMILIARS ACREDITADES A TINDRE EN 
COMPTE 

PUNTS 

 1 

https://www.bankinter.com/blog/diccionario-economia/prorroga
https://www.bankinter.com/blog/diccionario-economia/provisional


Juntament amb la sol·licitud, les famílies o tutors/es legals dels/les menors hauran 

d'aportar la documentació pertinent per a l'acreditació de les circumstàncies objecte 

de baremació. 

Els empats que, si s’escau, es produïsquen es dirimiran aplicant successivament la 

major puntuació obtinguda en els criteris següents: 

1. Problemàtica sociofamiliar acreditada. 
2. Proximitat del domicili o del lloc de treball d’algun dels pares, mares o tutors 
legals. 
3. Renda per capita de la unitat familiar. 
4. Condició legal de família nombrosa o família monoparental. 
5. Concurrència de discapacitat en l’alumnat, en pares, mares, tutors/es, 
germans o germanes. 
6. Pare, mare o tutors legals treballadors en el centre docent. 
 

En el termini establit de cada any, els pares, tutors o representants legals dels xiquets i 

xiquetes ja matriculats/des en el curs vigent, realitzaran la reserva de plaça per al curs 

següent davant de la direcció del centre, en el format proporcionat a aquest efecte. 

Amb aquesta finalitat, els pares, tutors o representants legals hauran d'indicar en la 

sol·licitud de reserva de plaça les variacions produïdes en la situació familiar, en les 

dades econòmiques i en altres dades d'interés. 

En les noves matrícules, tindran prioritat els/les alumnes que tinguen germans o 

germanes matriculats/des, durant el període d'admissió, a l'escola infantil per a la qual 

se sol·licita la matrícula. 

 

DOCUMENTACIÓ A APORTAR PER A PARTICIPAR EN EL PROCÉS D’ADMISSIÓ 

1.- Imprés de sol·licitud 
2.- Fotocòpia del DNI del pare i mare o tutor/a o de la targeta de residència en què conste el 
NIE 
3.- Fotocòpia del Llibre de família, de tota la unitat familiar 
4.- Fotocòpia de la targeta SIP del menor per totes dues cares 
5.- Fotocòpia de certificació del núm. de compte bancari o del full de la llibreta d’estalvis en 
què apareix el núm. de compte 
6.- Fotocòpia de la cartilla de vacunació o informe de salut. 
 
Acreditació del criteri de germans en el centre: 

Només es computarà l'existència de germans o germanes matriculats/des en el centre, si hi 

estan cursant ensenyaments i continuaran assistint-hi en el curs escolar per al qual se sol·licita 

l'admissió. Els òrgans competents del centre verificaran aquesta circumstància. 

 

Acreditació del criteri de pares/mares o tutors legals treballadores del centre docent: 

L’acreditarà la direcció del centre docent. 

 

Acreditació del criteri de proximitat a l’escola infantil/zona d’influència: 



Si acredita el domicili familiar: certificat d'empadronament de l'Ajuntament de Burjassot, de 

tota la unitat familiar. 

Si acredita el domicili laboral del pare/mare o tutor/a legal: s'aportarà documentació que 

acredite la relació laboral i el domicili de l'empresa. Si és treballador/a per compte d'altri, les 

dues últimes nòmines i el contracte de treball i, si és treballador/a per compte propi, el rebut 

del pagament de l'IAE o certificat d'alta en el Règim Especial de la Seguretat Social. 

 

Acreditació del criteri d’ingressos econòmics-renda unitat familiar: 

Justificant dels ingressos econòmics dels membres que conformen la unitat familiar, majors de 

16 anys (declaració renda, certificat negatiu d’Hisenda, certificat de percebre altres prestacions 

com Renda Valenciana d’Inclusió -RVI-, Renda Activa d’Inserció -RAI-, tres últimes nòmines o 

justificant de qualsevol altra prestació percebuda). 

 

Acreditació de conciliació vida familiar-laboral: 

Títol oficial de família nombrosa o monoparental expedit per la conselleria corresponent. 

 

Acreditació del criteri de diversitat funcional (discapacitat): 

Certificat o targeta acreditativa de la conselleria corresponent. 

 

Acreditació del criteri de problemàtica sociolaboral: 

Les famílies hauran d'aportar la documentació pertinent acreditativa d'altres circumstàncies 

que puguen computar en aquest criteri. 

 

Finalment, en cas de separació o divorci, s'acreditarà mitjançant sentència judicial i/o conveni 

regulador. 

 

 

DOCUMENTACIÓ PER A CONFIRMACIÓ DE PLAÇA ESCOLAR PER A MENORS ESCOLARITZATS EN 

L’ESCOLA INFANTIL ELS ANYS ANTERIORS: 

 

1.- Imprés de sol·licitud facilitat per l’escola infantil en què l’alumnat està escolaritzat. 

 

Qualsevol documentació justificativa que acredite les modificacions produïdes en el si de la 

unitat familiar (resolució judicial en cas de separació o divorci dels pares del menor; 

domiciliació bancària, sempre que hi haja hagut variacions…). 


