CRITERIS PER A LA VALORACIÓ DE LES SOL.LICITUDS DE PLAÇA ESCOLAR
Decret 40/2016 de 15 d’abril (DOGV nº 7762 de 18 d’abril de 2016), Ordre 7/2016 de 19 d’abril (DOGV nº 7765 de 21 d’abril de
2016) i Resolució de 26 de març de 2019 (DOGV nº 8516 de 28 de març de 2019)

1. Existència de germans matriculats en el mateix centre:
- Per cada germà matriculat al Centre: 15 punts.
2. Pares o tutors treballadors en el centre docent:
- Un o ambdós pares o tutors treballadors en el centre: 5 punts.
3. Proximitat del domicili o lloc de treball d’algun dels pares o tutors.
- Domicili en l’àrea d’influència del centre: 10 punts.
- Domicili en les àrees limítrofes a la zona d’influència del centre: 5 punts.
El lloc de treball d’un qualsevol dels pares o tutors, degudament acreditat, es valorarà
amb els mateixos efectes que el domicili familiar.
4. Rendes anuals de la unitat familiar:
- Rendes iguals o inferiors a 2 vegades l’IPREM: 2 punts.
- Beneficiaris de la Renda Valenciana d’Inclusió (RVI): 3 punts.
5. Condició de familia nombrosa:
- Familia nombrosa de categoria general: 3 punts.
- Familia nombrosa de categoria especial: 5 punts.
6. Discapacitat de l’alumne, dels pares i germans:
- Discapacitat de l’alumne del 33% al 64% : 4 punts.
- Discapacitat de l’alumne igual o superior al 65% : 7 punts.
- Discapacitat en els pares o germans del 33% al 64%: 3 punts.
- Discapacitat en els pares o germans igual o superior al 65%: 5 punts.
7. Condició de familia monoparental:
- Familia monoparental de categoria general: 3 punts.
- Familia monoparental de categoria especial: 5 punts.
8. Accés a Batxillerat:
- A més dels criteris establits, es valorarà l’expedient acadèmic:
Nota Mitjana de l’ESO o d’un Cicle Formatiu de Grau Mitjà.

