Col·legi Sant Miquel
Missioners del Sagrat Cor
Rosselló, 175
08036 - Barcelona

Criteris generals d’admissió d’alumnat i barem a aplicar:
1) Existència de germans o germanes escolaritzats o escolaritzades al centre o de pares o
tutors legals que hi treballin:
-Quan l’alumne o alumna té germans o germanes escolaritzats/des al centre o pares o tutors
legals que hi treballen en el moment en què es presenta la preinscripció: 40 punts.
(D’acord amb la disposició addicional divuitena de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, aquest criteri és
aplicable als infants i als joves en situació d’acolliment familiar atenent a la composició de la família acollidora.)

2) Proximitat del domicili habitual de l’alumne o alumna al centre o, si s’escau, la proximitat

del lloc de treball del pare, la mare, tutor o tutora, guardador o guardadora de fet (en el
sentit de guarda legal previst al dret civil català o de resolució d’acolliment del Departament
de Benestar Social i Família), o de l’alumne o alumna quan sigui major d’edat:
- Quan el domicili habitual estigui a l’àrea d’influència del centre: 30 punts.
- Quan a instància del pare o mare, tutor o tutora, guardador o guardadora de fet, o de
l’alumne o alumna quan sigui major d’edat, es prengui en consideració, en comptes del
domicili habitual, l’adreça del lloc de treball d’un d’ells, i aquest és dins l’àrea d’influència del
centre: 20 punts.
- En el cas de la ciutat de Barcelona, quan el domicili habitual és al mateix districte municipal
on està ubicat el centre sol·licitat en primer lloc, però no en la seva àrea d’influència: 15
punts.
- Quan el domicili habitual és al mateix municipi on està ubicat el centre sol·licitat en primer
lloc, però no en la seva àrea d’influència: 10 punts.
3) Renda anual de la unitat familiar:
- Quan el pare o la mare, tutor o tutora, siguin beneficiaris de l’ajut de la renda mínima
d’inserció, calculat en funció dels fills a càrrec de la persona perceptora: 10 punts.
4) Discapacitat de l’alumne o alumna, pare, mare o germans:
- Quan l’alumne o alumna acrediti una discapacitat de grau igual o superior al 33%, o quan el
pare, la mare, tutor o tutora, un germà o una germana de l’alumne o alumna acrediti una
discapacitat igual o superior al 33%: 10 punts.

Criteris complementaris d’admissió d’alumnat:
- Pel fet de formar part de família nombrosa o monoparental, 15 punts.
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