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Instruccions generals per als centres educatius i 
calendari 

1.  CEIP Nou de Sa Pobla, amb domicili provisional al C. Traginers, s/n, de sa Pobla. 
Aquest centre només oferirà places de 4t i 5è d’ EI i les sol·licituds es poden 
presentar a la secretaria del mateix centre. 

2. El CEIP Nou d’Alcúdia, amb domicili provisional al c. de l’Eclipsi, s/n, d’Alcúdia, 
ofereix únicament places a l’etapa d’educació infantil i a 1r de primària. 
        ◦ Les sol·licituds d’admissió per a 4t EI i de 1r de primària es poden presentar a  

la secretaria del CEIP S’Hort des Fassers, d’Alcúdia. 
        ◦ Les sol·licituds d’admissió per a 5è EI es poden presentar a la secretaria del  

CEIP Norai, d’Alcúdia. 
        ◦ Les sol·licituds d’admissió per a 6è EI es poden presentar a la secretaria del  

CEIP  S’Albufera, d’Alcúdia. 
3. El CEIP Nou de Campos, amb domicili al carrer de les Estrelles, 4 A, de Campos, 

ofereix únicament places a l'etapa d'educació infantil i a 1r d'educació primària. Les 
sol·licituds d'admissió s'han de presentar a la secretaria del CEIP Joan Veny i Clar, 
de Campos. 

4. El CEIP Nou d'Inca, amb domicili a l'avinguda del Raiguer, s/n, ofereix únicament 
places a l'etapa d'educació infantil i a 1r d'educació primària. Les sol·licituds 
d'admissió s'han de presentar a la secretaria del CEIP Ponent, d'Inca. 

5. El termini de presentació de sol·licituds d’admissió de 4t d’educació infantil, que 
s’havia avançat en el procés anterior, tornarà a fer-se conjuntament amb els altres 
nivells d’educació infantil, primària i ESO. 

 

Zones escolars 
● Nova zonificació A2-A3: Les barriades de Son Serra-Sa Vileta (excepte una franja), 

Son Ximelis  i Son Puig-Son Roca (excepte una franja) que el curs passat estaven 
dins la zona A3 en aquest procés formen part de la zona A2. El CC Sant Vicenç de 
Paül ara es troba a la zona A2. 

● S’afegiran 2,75 punts, si el canvi de zonificació provoca quedar fora de la zona 
d’influència en relació als dos cursos anteriors, a alumnes amb germà en el centre,o 
amb pare, mare o tutor que hi treballi.  

● A Menorca, l’IES Josep M. Quadrado de Ciutadella desenvolupa el PEI per tota l’illa 
de Menorca. L’IES Pasqual Calbó i Caldés desenvolupa el PEI per tota l’illa de 
Menorca, per a alumnat de 1r i 2n d’ESO durant el curs 20-21. 
 

 



 
Adscripcions 

1. L’institut Josep Font i Trias (Esporles) tendrà adscripció directa al seu batxillerat, que 
comença a desenvolupar-se el curs escolar 20-21, però mantindrà l’adscripció 
múltiple als instituts de Palma Nord (Son Pacs, Joan M. Thomàs, Madina Mayurqa, 
Josep M. Llompart) 

 
 
Barem 

Canvis de criteris prioritaris a complementaris i viceversa. 

1. La pertinença a una família nombrosa passa de tenir la consideració de criteri             
complementari a prioritari (tenint en compte que s’inclouen les modalitats de família            
nombrosa general, especial i la família monoparental assimilable a la família           
nombrosa). Una de les novetats és que s’assimila la condició de família            
monoparental a la família nombrosa en cas tenir dos o més fills o un fill amb                
discapacitat reconeguda del 33% o superior. 

2.  A més, s’afegeix com a criteri prioritari la condició d’esportista d’alt nivell. 

  

Es fan els següents canvis en relació a altres ítems del barem: 

1. Pel que fa a l’existència de germans matriculats al centre o pares, mares o               
tutors que hi treballin, canvia el següent: 

○  Pel primer germà o germana al centre, es passa de a 4 a 5,5 punts. 
○ Per cada un dels germans següents, es passa de 3 a 4 punts. 
○  Pel pare, mare o tutor/a que treballi al centre, es passa de 4 a 5,5 punts. 
○ Si el pare i la mare, o ambdós tutors, treballen al centre, es passa de 7 a 9,5                   

punts. 
○ Els subapartats anteriors són acumulables 

 

2. També canvia la puntuació atorgada per centre educatiu adscrit. Abans es donava            
la mateixa puntuació que per a tenir germans tant al mateix centre com al centre               
adscrit. Ara ja no és la mateixa: 

● Pel primer germà o germana al centre adscrit: 3,5 punts. 
● Per cada un dels germans següents al centre adscrit: 2 punts. 
● Pel pare, mare o tutor/a que treballi al centre adscrit: 3,5 punts. 
● Si el pare i la mare, o ambdós tutors, treballen al centre adscrit: 5,5 punts. 
● Els subapartats anteriors són acumulables 



  

3. Enguany es canvia la puntuació per residència o treball dins la zona d’influència del              
pare, de la mare, dels tutors o del mateix alumne si aquest té l’edat legal de treballar,                 
dins la zona d’influència del centre sol·licitat: 

○ Pel domicili de l’alumne o, alternativament, lloc de treball del pare, de la             
mare, dels tutors o del mateix alumne si aquest té l’edat legal de treballar, es               
manté en 2 punts. 

○ Per cada any complet de residència continuada i ininterrompuda, o any           
complet de treball continuat i ininterromput, dins la zona d’escolarització,          
passa de 1,5 a 2 punts. 

○ Per dos o més anys de residència continuada i ininterrompuda, o de treball             
continuat i ininterromput, dins la zona d’escolarització : 1,5 punts. 

○ Els subapartats anteriors són acumulables 

Màxim:5,5 punts 

4. També es modifica la puntuació per ubicació del domicili de l’alumne o del lloc de               
treball del pare, de la mare o qualque tutor legal o del mateix alumne, si aquest té                 
l’edat legal de treballar, dins una zona limítrofa al centre sol·licitat: 

○ Domicili de l’alumne o, alternativament, lloc de treball del seu pare, mare,            
tutors o del mateix alumne si aquest té l’edat legal de treballar: es manté en 1                
punt. 

○ Per cada any complet de residència continuada i ininterrompuda, o any           
complet de treball continuat i ininterromput, dins la zona d’escolarització:          
passa de 0,75 a 1 punt. 

○ Per dos o més anys de residència continuada i ininterrompuda, o de treball             
continuat i ininterromput, dins la zona d’escolarització: 0,75 punts. 

○ Els subapartats anteriors són acumulables 

Màxim:2,75 punts 

  

5. S’atorga la següent puntuació per la condició de família nombrosa. Una de les             
novetats és la puntuació que s’atorga a les famílies monoparentals: 

○ Família nombrosa especial: 2 punts 
○ Família nombrosa general: 1 punt 
○ Família monoparental assimilable a família nombrosa en virtut de l’article 7.7           

de la Llei de Suport a les famílies: 1 punt 

  

6. S’afegeix també l’acolliment familiar de l’alumne i s’atorga 1 punt. També s’atorga            
la mateixa puntuació si l’alumne té la condició d’esportista d’alt nivell. 

 



 

7. Es poden obtenir punts si s’està en alguna de les situacions següents: 
○ Famílies en risc social i víctimes de violència masclista (3 punts). Entre les             

famílies en risc social podem trobar: 
i.  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 (Consells Insulars). 

ii. Famílies en les que es produeixi un retorn posterior de mesures 
administratives de protecció (Consells Insulars).  

iii. Famílies en les quals hi ha menors sobre els que s’han adoptat 
mesures de justícia juvenil (Direcció General de Menors i Famílies). 

iv. Famílies en les quals la dona, els fills o filles al càrrec han sofert 
violència masclista. 

○ Famílies amb persones en situació de dependència o amb persones amb           
discapacitat. (2 punts). Aquest apartat inclou: 

i. Les famílies en les que viuen persones que tenguin reconeguda la           
situació de dependència en grau II i grau III, d’acord amb la normativa             
vigent. 

ii. Les famílies amb persones amb discapacitat a càrrec en les que viu 
algun descendent, ascendent o parent en línia directa o de 
consanguinitat fins el segon grau que acrediti un grau de discapacitat 
igual o superior al 33%. 

○ Famílies en situació de vulnerabilitat econòmica especial (2 punts). 
i. Aquestes són famílies  beneficiàries de la renda social garantida, o de 

la renda mínima d’inserció, o les que tenen el subsidi d’atur com únic 
ingrés. 

 

Pel que fa a criteris complementaris 

● S’ha actualitzat el llistat de malalties cròniques i s’afegeix la circumstància que            
l’alumne tengui una malaltia crònica greu o una malaltia rara que requereixi una             
intervenció sanitària immediata específica. Aquestes circumstàncies s’hauran       
d’acreditar mitjançant un certificat mèdic oficial, la validesa del qual serà valorada per             
una comissió tècnica de valoració (salut-escolarització). En cas que es demostri que            
en l’emissió del certificat mèdic s’han produït irregularitats o s’han falsejat dades, el             
Servei d’Escolarització otorgarà a l’alumne una plaça d’ofici on quedin vacants. 

 

● S’afegeixen com a criteris complementaris les circumstàncies següents: 
1. Aquells alumnes l’escolarització dels quals vengui motivada pel trasllat de la 

unitat familiar degut a la mobilitat forçosa de qualsevol dels pares (1 punt). 
2. Famílies en risc social i víctimes de violència masclista (3 punts). 



3. Famílies amb persones en situació de dependència o amb persones amb 
discapacitat (2 punts). 

4. Famílies en situació de vulnerabilitat econòmica especial (2 punts). 

  

● Punt de centre. El centre tria els criteris a partir del llistat que té a la resolució. El                  
màxim que pot atorgar per criteri és de 0,5 punts fins a un màxim total d’1 punt.                 
S’han eliminat alguns dels criteris de centre i ara només n’hi ha 4: 

a. Fills de famílies monoparentals (de les no previstes a l’article 7.7 de la Llei de 
Suport a les famílies, per tal d’evitar una doble puntuació).  

b.  Germans de parts múltiples que sol·liciten plaça al mateix curs i nivell 
educatiu. 

c. Alumnes amb necessitats educatives especials de tipus motrius, sensorials i 
auditives que optin a ocupar una plaça a algun dels centres especialment 
dotats i adaptats per atendre les necessitats educatives especials associades 
a aquestes tipologies, d’acord amb el que preveu la Resolució anual que 
regula els processos d’adscripció, admissió i matriculació d’alumnes als 
centres sostinguts amb fons públics. 

d. Per al primer curs del segon cicle d’educació infantil, haver estat escolaritzat 
a una escoleta de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca, o a una 
escoleta de primer cicle d’educació infantil autoritzada (EI, CEI). 

 

 
  


