ACREDITACIÓ DE LES CIRCUMSTÀNCIES AL·LEGADES
L’admissió de l’alumnat en els centres a què es referix el Decret 40/2016, de 15
d’abril, del Consell, pel qual es regula l’admissió en els centres docents públics i
privats concertats que imparteixen ensenyances d’educació infantil, educació
primària, educació secundària obligatòria i batxillerat i i l’Ordre 7/2016, de 19
d’abril, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, regula que les
sol·licituds d’ingrés es regiran pels criteris següents, de la qual cosa hauran
d’aportar la documentació acreditativa:
A) GERMANS:
15 punts per cada un dels germans o germanes matriculats en el centre sol·licitat.
És requisit indispensable que el germà o la germana haja de continuar assistint al
mateix centre en el curs escolar per al qual es sol·licita plaça. Els òrgans
competents dels centres verificaran aquests extrems.
Si els cognoms no coincideixen s’acreditarà la relació per mitjà del llibre de família,
certificat, sentència de tutela o certificat del registre civil.
Tindran la consideració de germans o germanes, als efectes prevists a l’art. 36 del
Decret 40/2016, a més dels qui tinguen esta condició legal:
a) Elx xiquets i xiquetes en règim d’acolliment familiar
b) Els qui, no compartint progenitors, residisquen en el mateix domicili i existisca
vincle matrimonial o assimilat entre els pares d’ambdós.
B) DOMICILI:
Àrea d’influència: 10 punts
Àrea limítrof: 5 punts
La proximitat al domicili al centre es valorarà tenint en compte:
a) Alumnat el domicili del qual es trobe en l’àrea d’influència del centre. 10
punts
b) Alumnat el domicili del qual es trobe en les àrees limítrofes a la zona
d’influència del centre: 5 punts
El domicili familiar s’acreditarà per mitjà del DNI del pare, mare o tutor i d’un rebut
recent d’aigua, llum o telèfon o contracte de lloguer.
En cas de discrepància entre els domicilis es podrà requerir certificat de residència
lliurat per l’Ajuntament.
En cas de custòdia compartida acordada judicialment, es considerarà domicili
familiar aquell en què estiga empadronat l’alumne.
En el cas que es presente un contracte de lloguer, haurà d’acreditar-se que s’ha
efectuat el corresponent depòsit de fiança (model 805 o 806) en la conselleria
competent en matèria d’hisenda.

El lloc de treball del pare, mare, tutor o tutora, degudament acreditat, podrà ser
considerat, a instància del sol·licitant, amb els mateixos efectes que el domicili
familiar (aportaran certificat emés per l’empresa que acredite la relació laboral i
domicili del centre de treball. Els treballadors i treballadores per conte propi ho
acreditaran amb la declaració censal d’alta, modificació i baixa en els cens
d’empresaris, professionals i retenidors (model 036 o 037).
C) PARES TREBALLADORS DEL CENTRE DOCENT:
5 punts
La circumstància que els pares o tutors siguen treballadors en actiu en el centre
docent s’acreditarà per la titularitat o per la direcció del centre que es tracte.
Tenen la consideració de treballadors actius en el centre:
- En els centres públics: els funcionaris i el personal laboral de la Generalitat
o de l’administració local, que presten servicis efectius en este centre.
- En els centres privats concertats: el personal docent i no docent que tinga
subscrit contracte laboral vigent i directe amb el titular del centre.
D) RENDA DE LA UNITAT FAMILIAR:
2 punts
Per a l’obtenció de la puntuació pel concepte renda anual de la unitat familiar
serà requisit imprescindible omplir les dades que figuren a l’annexe VI de l’orde
7/2016 de 19 d’abril, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport i
l’autorització que hi figura perquè l’administració educativa obtinga confirmació de
les dades a través de l’agència Estatal de l’administració Tributària. A este efecte,
tots els membres de la unitat familiar majors de 16 anys, autoritzaran l’esmentada
comprovació amb la seua firma al document indicat.
En el cas de que s’opte per no aportar l’annexe VI no es valorarà aquest criteri.
Tampoc es valorarà eixe criteri si un membre de la unitat familiar major de 16 anys
no signa l’esmentat annexe.
La renda de la unitat familiar serà la corresponent a l’exercici fiscal, anterior en dos
anys a l’any natural en què se sol·licita la plaça escolar. D’acord a l’estipulat a
l’article 32 del Decret 40/2016, les rendes anuals de la unitat familiar es valoraran
segons superen o no 2 vegades el valor de l’IPREM, indicador públic de renda a
efectes múltiples.
La renda de la unitat familiar es determinarà dividint els ingressos entre el
nombre de membres que la composen.
A eixe efecte, es considerarà unitat familiar la formada pels cònjuges i els fills
menors de 18 anys, i també pels majors d’eixa edat i menors de 26 anys que
convisquen al domicili familiar i no perceben cap tipus d’ingrés, i els fills en
gestació.

En el cas de separació o divorci dels pares, no es consideren els ingressos d’aquell
que no visca en el mateix domicili de l’alumne.
Es considerarà membre de la unitat familiar el cònjuge del pare o mare de l’alumne
que convisca en el mateix domicili.
En cas de custòdia compartida, es consideraran membres de la unitat familiar els
que convisquen en el domicili d’empadronament de l’alumne
La composició de la unitat familiar serà la corresponent al moment de presentar la
sol·licitud.
E) DISCAPACITAT:
Entre el 33% i el 64% en l’alumne o alumna: 4 punts
Igual o superior al 65%: 7 punts
Entre el 33% i el 64% en pares, mares, tutors o germans: 3 punts
Igual o superior al 65%: 5 punts
La discapacitat de l’alumnat, els germans, els pares o tutors s’acreditarà per mitjà
de la corresponent certificació de reconeixement de grau de discapacitat o amb la
targeta acreditativa, emesa per la conselleria competent en matèria de benestar
social.
Amb els mateixos efectes es valorarà la resolució de reconeixement, si és el cas,
per pensió d’incapacitat permanent en el grau de total, absoluta o gran invalidesa i
els pensionistes de classes passives que tinguen reconeguda una pensió de jubilació
o de retir per incapacitat permanent (art. 34.4 del Decret 40/2016)
F) FAMÍLIA NOMBROSA
General: 3 punts
Categoria especial: 5 punts
La condició de família nombrosa s’acreditarà aportant el títol oficial de família
nombrosa (art. 4 Llei 40/2003, de 8 de novembre), expedit per la conselleria
competent.
G) FAMÍLIA MONOPARENTAL
General: 3 punts
Categoria especial: 5 punts
La condició de família monoparental s’acreditarà aportant el títol de família
monoparental expedit per la conselleria competent en matèria de família. (Regulat
al Decret 179/2013, de 22 de novembre, del Consell)
H) MARE GESTANT

Els sol·licitants, la mare dels quals es trobe en estat de gestació, es beneficiaran
d’una puntuació idèntica a la que obtindria si ja haguera nascut la seua nova
germana o germà. També s’aplicarà en el cas de gestació múltiple.
Per a la justificació s’aportarà certificació mèdica oficial que acredite l’embaràs en
el moment de la presentació de la sol·licitud d’escolarització.
Si a l’hora de valorar la puntuació corresponent a la situació que dóna dret a
l’obtenció d’una puntuació idèntica a la de família nombrosa, si és el cas,
s’assignarà a l’alumne la puntuació corresponent, si, sumant els fills nascuts i els
que es troben en estat de gestació, es reuniren les condicions establertes per a
esta situació.
Qui ho acredite, a l’hora d’omplir l’annexe VI referit a l’aplicació del criteri renda,
tindran en compte el següent:
- Es dedicarà una línia per a cada un dels futurs germans de l’alumne que es
troben en gestació.
- En l’espai destinat al nom, s’escriurà «en gestació»
- Un dels pares o dels tutors firmarà en l’espai destinat a l’anotació del
CIF/DNI/Passaport.
PRIORITATS
La preferència d’accés als centres s’efectuarà d’acord amb l’odre de prelació
següent:
1. L’alumnat procedent del mateix centre escolar.
2. L’alumnat procedent dels centres adscrits.
3. L’alumnat que es trobe en situació d’acolliment familiar. (Preferència per
accedir, a elecció de la família, al centre on estiguen escolaritzats els fills o
filles de les famílies acollidores o altres menors a càrrec seu, o a un centre
situat en l’àrea d’influència del seu domicili familiar o laboral.
4. L’alumnat d’acolliment residencial
5. L’alumnat que haja de canviar de residència per causa de violència de
gènere o de terrorisme.
6. L’alumnat que haja de canviar de residència per desnonament familiar.
ACREDITACIÓ DE SITUACIONS DE PRIORITAT
L’acolliment familiar s’acreditarà amb la resolució administrativa o judicial per la
qual s’haja formalitzat, certificat emés per la conselleria competent en matèria de
benestar social, el qual es faça constar l’existència de l’acolliment i l’entitat dels
acollidors.
L’acolliment residencial s’acreditarà aportant certificació emesa per la conselleria
competent en matèria de benestar social.
La situació de víctima de violència de gènere, terrorisme o desnonament es
justificarà aportant resolució judicial o administrativa en la qual s’acredita aquesta
circumstancia.

