
 
ANNEX 2 



BAREMS 

* Barems pel que fa als alumnes nous en el cas que hi hagi més demanda que oferta en algun grup o 
instrument. 

Criteris generals de prioritat Documentació a aportar Puntuació 

a) Proximitat al centre (només una 
opció)     

1-  Empadronat a Vilafranca 
Es farà comprovació amb el Padró Municipal   

Volant d’empadronament 2 30 punts 

2- Treball pare o mare o tutor/a 
a Vilafranca Certificat de l'empresa que ho acrediti 10 punts 

b) Existència de germans 
escolaritzats al centre docent.1 Llibre de família, si s'escau. 30 punts 

d) Quan els pares o tutors estiguin 
empadronats a Vilafranca i siguin 
beneficiaris de la Renda garantida de 
ciutadania (RGC).  

Documentació acreditativa Renda garantida 
de ciutadania (RGC) o informe de Serveis 
Socials.  10 punts 

1 S'entén que un alumne té germans/nes matriculats/des al centre quan aquests hi 
estan en el moment que es presenta la sol·licitud d'admissió. 

 

   
En situacions d'empat en la puntuació obtinguda per l'aplicació dels criteris generals de prioritat, 
s'aplicaran els criteris complementaris següents 

Criteris complementaris de 
prioritat Documentació a aportar Puntuació 

a) Per formar part d’una família 
nombrosa, monoparental o d'acollida 

Carnet vigent de família nombrosa o 
monoparental. 15 punts 

b) Per procedir d'un centre que cessa 
les seves activitats el curs pel qual es 
presenta la sol·licitud d'admissió. 

Resguard que acrediti la matrícula del curs 
anterior en l'escola que cessa les seves 
activitats. 10 punts 

c)  Per ser pare, mare o fill/a 
d'alumne de l'escola. Llibre de família, si s'escau, 10 punts 

d) Haver fet la preinscripció i no 
haver obtingut plaça el curs anterior 

Es farà comprovació amb la llista de no 
admesos del curs anterior 5 punts 
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Si de forma expressa NO s’autoritza a l’Escola Municipal de Música M. Dolors Calvet de l’Institut Municipal de 
Formació a comprovar la documentació acreditativa que ja està en poder de l’Administració Pública (Padró 
Municipal), caldrà aportar-la físicament dins del termini establert.  


