
Ajuntament d’Alcoi                                                                                                   
Escoles Infantils Municipals Alcoi

             CRITERIS GENERALS D´ADMISSIÓ D´ALUMNAT I BAREM A APLICAR.

Quan el nombre de sol·licituds d’admissió és superior a l’oferta de places s’apliquen els criteris de
prioritat següents, els quals són acumulables.

REQUISITS PREVIS
Per a poder incorporar-se a una plaça a les Escoles Infantils Municipals d’Alcoi l’alumne/a tindrà
com a mínim 16 setmanes.

CRITERIS DE PRIORITAT, BAREM I ADJUDICACIÓ DE PLACES

1. Proximitat (Alcoi es constitueix en zona única)

1.1. Unitat familiar empadronada a Alcoi:                                10 punts

1.2. Domicili laboral d’un dels progenitors a la ciutat d’Alcoi:  10 punts

2. Germans/es escolaritzats al centre en el curs escolar 2022-2023: 15 punts

 (alumnes  en  règim  d'acolliment  familiar  i  alumnes  amb  progenitors  diferents  que  residisquen  en  el  mateix  domicili  i  tinguen  vincle
matrimonial, parella de fet o vincle assimilat a efectes legals, entre els progenitors de tots dos)                Article 36 Decret 40/2016

3. Conciliació de la vida laboral i familiar.

3.1.Contracte laboral vigent per part dels dos progenitors o tutors o, en el cas de famílies monoparentals, del pare,
mare o tutor: 5 punts

3.2.Quan un dels dos progenitors o tutors treballa i l’altre té a càrrec una persona amb dependència o en siga el
cuidador principal:  5 punts 

4. Un dels dos progenitors treballen al centre:  5 punts

5. Membre de la unitat familiar beneficiari de la Renda Valenciana d’Inclusió (RVI): 4 punts

6. Renda familiar.  Les rendes anuals de la unitat familiar es valoraran d’acord amb l’Indicador Públic de Renda a Efectes
Múltiples (IPREM) corresponent a 14 pagues, assignant la puntuació següent:

· Renda anual per càpita igual o inferior a la meitat de l’IPREM (≤  3.759,795 €): 3,5 punts
 

· Renda anual per càpita superior a la meitat de l’IPREM i inferior o igual a l’IPREM (> 3.759,795 € i ≤ 7.519,590 €): 3 punts

· Renda anual per càpita superior a l’IPREM i inferior o igual al resultat de multiplicar l’IPREM per 1,5 (>7.519,590 € i ≤ 11.279,385 €): 2,5 punts

· Renda anual per càpita superior al resultat de multiplicar l’IPREM per 1,5 i inferior o igual al resultat de multiplicar l’IPREM per 2 (> 11.279,385 € i ≤ 15.039,180 €): 2 punts 

7. Discapacitat de l’alumne-a
Igual o superior al 65% 7 punts
Del 33% al 64% 4 punts

8. Discapacitat dels progenitors o germans
Igual o superior al 65% 5 punts
Del 33% al 64% 3 punts

9. Condició legal de família nombrosa
Especial > 3 fills 5 punts
General = 3 fills 3 punts

10. Condició legal de família monoparental
Especial 5 punts

General 3 punts
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