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PREINSCRIPCIÓ 2022-23 

 COM i QUAN FER-LA? 

Infantil i Primària: del 7 al 21 de març (ambdós inclosos) 

ESO: del 9 al 21 de març (ambdós inclosos) 

Cal presentar la sol·licitud EN LÍNIA. De dues maneres, amb els enllaços que es 

trobaran a la web preinscripcio.gencat.cat: 

a. Sol·licitud electrònica: cal tenir identificació digital (IdCat, Clave, DNI 

electrònic…). 

Si s'ha indicat el número identificador de RALC de l'alumne/a, no cal adjuntar cap 

documentació identificativa. 

Si l'alumne/a no té número identificador de RALC, perquè no ha estat escolaritzat a 

Catalunya des del curs 2015-2016 o al primer cicle d'educació infantil durant el curs 

2021-2022, cal adjuntar el llibre de família o altres documents relatius a la filiació o si 

està en situació d'acolliment en família o institució, la resolució d'acolliment del 

Departament de Drets Socials. 

També cal adjuntar el document d'identitat de l'alumne/a i/o dels progenitors o tutors, 

si s'han identificat amb el passaport o el document d'identitat d'un país membre de la 

Unió Europea. Si s'han identificat amb el DNI o el NIE només cal adjuntar-lo si no s'han 

pogut validar les dades per consulta interadministrativa i així ho indica el resguard de 

presentació de la sol·licitud. 

 

b. Sol·licitud en suport informàtic: sense identificació digital. Cal adjuntar-hi la 

documentació següent: 

- El DNI, el NIE, el passaport o el document d'identitat d'un país membre de la Unió 

Europea de la persona sol·licitant (progenitors o tutor/a o guardador/a de fet), als 

efectes de la validació de la identitat. 

- Si l'alumne té document d'identitat, el passaport o el document d'identitat d'un país 

membre de la Unió Europea, si s'ha identificat amb aquest document. Si s'ha 

identificat amb el DNI o el NIE només cal adjuntar-lo si no s'han pogut validar les 

dades per consulta interadministrativa i així ho indica el resguard de presentació de la 

sol·licitud. 

- El llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació 

d'acolliment en família o institució, la resolució d'acolliment del Departament de Drets 

Socials. 
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22 i 23 de març: es pot presentar documentació que no s’hagi presentat 

abans. 

 

 ALTRES TERMINIS: 

 PUBLICACIÓ DE L’OFERTA INICIAL DE PLACES DE CADA CENTRE: 4 de març de 2022. 

 LLISTES AMB EL BAREM PROVISIONAL (punts que té l’alumne/a) :  21 d’abril. 

 RECLAMACIONS AL BAREM:  del 22 al 28 d’abril, inclosos. A través de l’eina 

electrònica per fer reclamacions. 

 LLISTES AMB EL BAREM un cop resoltes les reclamacions :  3 de maig. 

 SORTEIG DEL NÚMERO DE DESEMPAT: 9 de maig a les 11h. 

 LLISTES ORDENADES AMB EL BAREM DEFINITIU: 11 de maig. 

 AMPLIACIÓ DE PETICIONS PER ALUMNES SENSE ASSIGNAR A CAP CENTRE: 27 de maig 

a 1 de juny. 

 PUBLICACIÓ DE L’OFERTA FINAL DE PLACES DE CADA CENTRE: 9 de juny. 

 LLISTES D’ADMESOS i LLISTA D’ESPERA:  10 de juny. 

 

CRITERIS DE PUNTUACIÓ PER AL BAREM: 

1. CRITERIS PRIORITARIS 

 Germà/ns escolaritzat/s en el centre: 50 punts 

 Domicili dins la zona educativa: 30 punts 

 Adreça de lloc de treball de pare o mare o tutor legal dins la zona educativa: 20 punts 

 Pare o mare o tutor legal beneficiari/s de l'ajut de la renda garantida de ciutadania: 15 

punts.  

2. CRITERIS COMPLEMENTARIS 

 Discapacitat (del 33%  o més) de l’alumne/a, pare/mare o tutor/a, o germans: 15 punts 

 Pare/mare/tutor/a legal treballa en el centre educatiu: 10 punts 

 Família nombrosa: 10 punts 
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 Família monoparental: 10 punts 

 Alumne/a nascut/da en part múltiple: 10 punts 

 Alumne/a en situació d’acolliment familiar: 10 punts 

 Víctima de violència de gènere o terrorisme: 10 punts 

 

 

 

MATRICULACIÓ 2022-23 

Infantil, Primària i ESO: del 21 al  29 de juny de 2022. 

 

Es farà de forma virtual 

 

 

 

 

 

DOCUMENTS NECESSARIS: 

Els de la carpeta que confecciona el centre.  


