COL·LEGI BEAT RAMON LLULL
PP. Franciscans TOR
C/ Vent, 10, Inca 07300 Mallorca
Tel.971500100
e-mail: centre@beatramonllull.org
www.beatramonllull.org

INFORMACIÓ SOBRE EL PROCÉS D’ADMISSIÓ D’ALUMNES EN EL CENTRE CONCERTAT BEAT RAMON LLULL PER AL
CURS 2020-2021
El Titular d’aquest Centre concertat als nivells d’Educació Infantil, d’Educació Primària, d’Educació Secundària i de Batxillerat, d’acord amb el Decret 64/2019 de 2 d’agost de 2019 (BOIB 107 de
03/08/2019) i l’Ordre de 07 d’abril de 2016 (BOIB 09/04/2016) de la Conselleria d’Educació i Cultura
del Govern Balear,

1.NORMATIVA.

COMUNICA:

La normativa reguladora del procés d’admissió d’alumnes en Centres
sostinguts amb fons públics es farà d’acord amb les disposicions:
El REIAL DECRET 37/2008, de 04 d’abril de 2008 (BOIB 05/04/2008) pel qual s’estableix el
règim d’admissió d’alumnes en els centres docents sostinguts amb fons públics.
L’ORDRE de 07 d’abril de 2016 (BOIB 09/04/2016) que regula el procés d’adscripció,
admissió i matriculació d’alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb
fons públics als nivells de segon cicle d’educació infantil, educació primària, educació
secundària obligatòria, batxillerat i educació especial de les Illes Balears.
La Resolució del Director General de Planificació, Ordenació i Centres
de 5 de març del 2020 (BOIB 34 de 14 març de 2020).
La Resolució i correcció d’errades del Director General de Planificació, Ordenació
i Centres de 11 de maig del 2020 (BOIB 80 de 12 maig de 2020 ).
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2.OFERIMENT DEL CENTRE.

Aquest col·legi fa un oferiment educatiu catòlic de conformitat amb els
principis, objectius i mitjans assenyalats a la proposta educativa del centre
(es troba a la Secretaria i a la pàgina web: www.beatramonllull.org

3.NOMBRE DE VACANTS.
4t d’Educació Infantil (3 anys) 50
5è d’Educació Infantil (4 anys) 2
3r Educació Primària 4
1r d’ESO 13
3r d’ESO 15
4t d’ESO 8
1r de Batxillerat 27
2n de Batxillerat 20

4.CRITERIS DE BAREMACIÓ:

Veure Criteris de barem a la WEB de la Conselleria Educació, Servei Escolarització:
www.caib.es/sites/escolaritzaciocurs/ca/inici-45806/?campa=yes
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5.CRITERIS COMPLEMENTARIS:
Altres circumstàncies rellevants apreciades per l’òrgan competent del centre són:
-Fills de famílies monoparentals: 0.25 punts
-Germans de parts múltiples que sol·liciten plaça al mateix curs i nivell: 0.25 punts
-Per a 4t E.INF.: haver estat escolaritzat a escoleta autoritzada (EI,CEI): 0,50 punts

6.CRITERIS DE DESEMPAT:
En el supòsit que es doni una situació d’empat, s’ha de dirimir amb la consideració
específica de la major puntuació obtinguda en els criteris següents, per aquest ordre:
a) Major puntuació obtinguda a l’apartat de germans matriculats
al centre o pare, mare o tutor que hi treballi.
b) Major puntuació obtinguda a l’apartat de proximitat del domicili de l’alumne.
c) Major puntuació obtinguda a l’apartat de proximitat del lloc de treball d’algun
dels seus progenitors o tutors, o de l’alumne, si aquest té l’edat de treballar.
d) Major puntuació obtinguda a l’apartat de la renda per càpita de la unitat familiar.
e) Major puntuació obtinguda en l’apartat de família nombrosa.
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f) Major puntuació obtinguda a l’apartat d’existència d’alguna discapacitat
en l’alumne, en el pare, la mare, els tutors, o en algun germà.
g) Major puntuació obtinguda en l’apartat d’acolliment familiar de l’alumne.
h) Major puntuació obtinguda en l’apartat d’esportista d’alt nivell.
i) Si la situació es dóna per accedir als estudis de batxillerat i després d’aplicar els criteris anteriors,
s’hi manté l’empat, s’ha de dirimir segons la mitjana aritmètica de les matèries avaluades
de tots els cursos d’ESO. En aquelles qualificacions en què no consti la nota numèrica, les
equivalències seran les següents: insuficient, 3 punts; suficient, 5; bé, 6; notable, 7 i excel·lent, 9.
j) Si persisteix l’empat, per dirimir aquesta situació s’efectuarà un sorteig públic a la Direcció
General de Planificació, Ordenació i Centres, presidit pel director general de Planificació,
Ordenació i Centres o persona en qui delegui, després del termini de presentació de les
sol·licituds. Aquest sorteig determinarà la combinació de dues lletres, a partir de les quals es
farà l’ordenació alfabètica del primer llinatge corresponent als sol·licitants. El resultat del sorteig
es publicarà a la pàgina web de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres.

Inca, a 18 de maig de 2020

