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Sol·licitud d’escolarització a centres sostinguts amb fons públics 
Per a l’accés a l’ensenyament d’educació infantil, primària, secundària obligatòria i batxillerat 

Adscripció       Admissió       

Centre que se sol·licita en primer lloc 
 
 

Nom del centre - Localitat 

Ensenyament Curs Modalitat batxillerat Torn 

Dades de l’alumne 

Primer llinatge Segon llinatge Nom NIF/NIE 

Sexe 

H   D  

Data de naixement País de naixement Nacionalitat Procedència 

L’alumne té necessitats específiques de suport educatiu                                L’alumne pateix malaltia crònica  

Dades dels tutors 

P M T(*) 

   

Primer llinatge Segon llinatge Nom 

Data de naixement Nacionalitat Correu electrònic Telèfons NIF/NIE 

Adreça 
alumne 

Adreça CP Municipi Zona 

P M T(*) 

   

Primer llinatge Segon llinatge Nom 

Data de naixement Nacionalitat Correu electrònic Telèfons NIF/NIE 

Adreça 
alumne 

Adreça CP Municipi Zona 

Altres centres sol·licitats 

 Centre - Localitat Modalitat de batxillerat Torn 

2a    

3a    

4a    

5a    

 
Barem:               Barem a 
Vull optar als punts per:  emplenar pel centre 

  Germans matriculats al centre ...................................................................................................................................... _________ 

  Pares treballant al centre .............................................................................................................................................. _________ 

  Proximitat del domicili de l’alumne al centre .................................................................................................................. _________ 

  Proximitat del domicili del centre de treball d’un dels pares o tutors o de l’alumne al centre ............................................. _________ 

  Renda de l’any 2014 .................................................................................................................................................... _________ 

  Discapacitat de l’alumne major o igual a un 33% ........................................................................................................... _________ 

  Discapacitat del pare/mare/tutor/germà major o igual a un 33% .................................................................................... _________ 

  Família nombrosa ........................................................................................................................................................ _________ 

  Malaltia crònica de l’alumne ........................................................................................................................................ _________ 

  Altres circumstàncies rellevants apreciades pel centre ..................................................................................................... _________ 
 
 TOTAL:  ..........................  

 

Mitjançant la signatura d’aquesta sol·licitud, faig constar que conec i respectaré el Projecte Educatiu i el Projecte Lingüístic dels centres que he 
seleccionat. 

 Si ja està actualment matriculat a un centre renuncia a una cita a l’oficina d'escolarització en cas de no tenir cap plaça adjudicada 

 Aquesta sol·licitud NO podrà ser consultada per internet 
 

Signatura del tutor legal 1 
 (si l’alumne no és major d’edat) 

Signatura del tutor legal 2 
 (si l’alumne no és major d’edat) 

Data de presentació  

Segell del centre receptor 

(*) Pare / Mare / Tutor  
 

POLÍTICA DE PRIVADESA:D’acord amb el que disposen l’art. 5 de la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades (LOPD), i l’art. 12 del RD 1720/2007, us informam que la consignació de 
dades de caràcter personal facilitades en el procés d’admissió a centres sostinguts amb fons públics a la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres de la Conselleria d’Educació i 

Universitat del Govern de les Illes Balears suposa el consentiment exprés per a ser recollides i tractades en un fitxer de titularitat d’aquesta Conselleria, amb domicili al carrer d'Alfons el Magnànim, 
29, de Palma. En qualsevol moment es poden exercir els drets reconeguts en la Llei, en particular els d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició. 
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Sol·licitud d’escolarització a centres sostinguts amb fons públics 
Per a l’accés a l’ensenyament d’educació infantil, primària, secundària obligatòria, batxillerat 

 
 
Documentació obligatòria: 
 
 

 Còpia del DNI o del NIE de l’alumne o de la pàgina del llibre de família on figura. 

 Còpies del DNI o del NIE del pare i la mare o dels tutors legals de l’alumne. 

 Còpia del llibre de família. 
 
 
Documentació a efectes de valoració segons barem: 
 En paper Telemàticament* 

Certificat expedit pel centre o centre adscrit, en el cas que el pare, la mare o el tutor legal hi treballi.   

Certificat d’empadronament de l’alumne, amb expressió d’antiguitat, per justificar la proximitat del 
domicili1. 

  

Certificació expedida per l’empresa on treballi o presti els seus serveis un dels pares o tutors o de 
l’alumne, amb indicació de l’adreça exacta del lloc de treball, així com l’antiguitat, i certificat de vida 
laboral. 

  

Certificat de rendes emès per l’Agència Tributària2. 
  

Certificació de la discapacitat de l’alumne emès per l’òrgan competent (mínim 33%)3.   

Certificació de la discapacitat del germà, el pare, la mare o tutor legal de l’alumne emès per l’òrgan 
competent (mínim 33%)3. 

  

Còpia del títol de família nombrosa4.   

Certificat mèdic oficial per justificar una malaltia crònica de l’alumne (malalties recollides a la 
normativa). 

  

Certificat acreditatiu de situació d’acolliment familiar, residencial, preadopció o adopció.   

Certificat de la nota mitjana obtinguda, expedit pel centre docent on es varen realitzar els estudis 
d’ESO, per als alumnes que accedeixen al batxillerat5. 

  

Certificació o documentació que acrediti altres circumstàncies rellevants apreciades pel centre.   

 
 
 

* El fet de marcar documents per a consulta automàtica, implica l’autorització expressa a la 
Conselleria a realitzar-ne la consulta. 
 
 
 
 

Signatura del tutor legal 1 
 (si l’alumne no és major d’edat) 

Signatura del tutor legal 2 
 (si l’alumne no és major d’edat) 

Data de 
presentació 

 

Segell del centre receptor 

 

                                                                    
1 Només es pot fer consulta telemàtica als següents municipis: Alaior, Algaida, Calvià, Castell, Ciutadella de Menorca, Consell, Ferreries, Lloseta, Maó, Mercadal, Migjorn Gran, 

Palma, Sant Lluís, Ses Salines, Selva, Valldemossa. 
2 Si només es vol que es tengui en compte la renda d’un dels dos tutors, és necessària la presentació de la sentència judicial que acredita la guàrdia i custòdia del menor. 

3 Només es pot fer consulta telemàtica dels certificats emesos pel Centre Base a les Illes Balears. 
4 Només es pot fer consulta telemàtica a Mallorca. 
5 Només és necessari presentar el certificat de centres no inclosos al Gestib. 

 

 

 


