C/ LA PLANA, 13 12004 CASTELLÓ
www.ieslaplana.es / tel: 964 39 90 05
e-mail: 12005738@gva.es

CRITERIS DE PUNTUACIÓ
Criteri
Criterio

Puntuació
Puntuación

Germans / Hermanos:
Per cada germà matriculat en el centre sol·licitat, que haja de continuar
assistint al mateix centre en el curs escolar per al qual se sol·licita plaça
Por cada hermano matriculado en el centro solicitado, que haya de
continuar asistiendo al mismo curso escolar para el que se solicita plaza

15

2

Pare o mare treballadors en el centre:
Padre o madre trabajadores en el centro:

5

3

Domicili / Domicilio:

1

Àrea d'influència / Área de influencia
Área limítrofa / Área limítrofe
4

Renda Familiar / Renta Familiar:
En cas que algun membre de la unitat familiar siga beneficiari de la
Renda Valenciana d'Inclusió (RVI)
En caso de que algún miembro de la unidad familiar sea beneficiario de
la Renta Valenciana de Inclusión (RVI)
En cas que la renda de la unitat familiar siga igual o inferior a 2 vegades
l'IPREM (sense que hi haja algun membre beneficiari de la RVI)
En caso de que la renta de la unidad familiar sea igual o inferior a 2
veces el IPREM (sin que haya algún miembro beneficiario de la RVI)

5

6

7

8

10
5

Família nombrosa / Familia numerosa:
General
Especial

3

2

3
5

Discapacitat / Discapacidad:
Discapacitat de l'alumne o alumna / Discapacidad del alumno o alumna
del 33% al 64 %
igual o superior al 65%

4
7

Discapacitat del pares o germans de l'alumne o alumna / Discapacidad
de los padres o hermanos del alumno o alumna
del 33% al 64 %
igual o superior al 65%

3
5

Família monoparental / Familia monoparental:
General
Especial

3
5

Accés a Batxillerat / Acceso a Bachillerato:
S'agrega la nota mitjana obtinguda en l'ESO o en un cicle formatiu de
grau mitjà
Se agregará la nota media obtenida en ESO o en un ciclo formativo de
grado medio

ACREDITACIÓ DELS CRITERIS D'ADMISSIÓ
La inscripció per INTERNET en la pàgina:
http://www.ceice.gva.es/web/admision-alumnado
ACREDITACIÓ DE DOMICILI:
El domicili es pot acreditar de dues formes; per domicili familiar o per domicili laboral:
Domicili Familiar: DNI del pare/mare o tutor/a i d'un rebut recent d'aigua, llum, telèfon o
contracte de lloguer.
Domicili Laboral: Document de l'empresa que acredite suficientment la relació laboral i el
domicili del centre de treball.
CRITERI DE DISCAPACITAT:
Certificat emés per la Conselleria de Benestar Social que acredite el grau de discapacitat.
FAMÍLIA NOMBROSA:
Títol oficial de família nombrosa expedit per la Conselleria.
(No és suficient el llibre de família).
FAMÍLIA MONOPARENTAL:
Títol oficial de família monoparental expedit per la Conselleria.
(No és suficient el llibre de família).
SIMULTANEÏTAT D'ESTUDIS
Certificat del centre on l'alumne curse estudis de règimen especial.
ESPORTISTES D'ÈLIT:
Fotocopia del DOCV on aparega el nom del sol·licitant en la llista aprovada per la Direcció
General d'Esports.
RESULTATS ACADÈMICS
ALUMNES DE BATXILLERAT:
Certificat on aparega la nota mitjana obtinguda en Educació Secundària Obligatòria (Annex
XVII).
ALUMNES D'ESO:
Certificat de promoció al curs següent.
PRIORITAT D'ACCÉS AL CENTRE
1. L'alumnat amb règiment d'acolliment familiar o residencial.
(acreditat amb la sentència judicial o certificat corresponent)
2. Les víctimes de violència de gènere o terrorisme.
(acreditat amb la sentència judicial o certificat corresponent)
3. Desnonament familiar.
(acreditat amb la sentència judicial o certificat corresponent)
4. Els esportistes d'èlit que entrenen en la zona d'influència.
(acreditat amb el certificat corresponent)
5. Esportistes d’elit.
Fotocopia del DOCV on aparega el nom del sol·licitant en la llista aprovada per la
Direcció General d'Esports.

