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ALGUNES PREGUNTES I RESPOSTES QUE US PODEN AJUDAR 
 

Què és la Preinscripció? 

 

Per obtenir plaça en una escola finançada amb fons públics (pública o 

privada concertada), primer de tot s’ha de fer la sol·licitud d’admissió. Això 

és la preinscripció, que s’ha de fer entre els dies 23 de març i a l’1 d’abril. 

 

Què és la Matrícula? 

 

Després de la preinscripció, les escoles saben quantes sol·licituds tenen i 

estan en condicions d’informar de la plaça que es dóna a cada alumne. És 

el moment en què les famílies que han presentat la sol·licitud han de 

confirmar la plaça. Això és la matrícula que també s’ha de fer els dies que es 

fixen de forma oficial del 16 al 22 juny. 

 

Qui ha de sol·licitar la Preinscripció? 

 

Tots els alumnes que han de començar P3. 

 

També s’han de preinscriure tots aquells alumnes que volen canviar de 

centre o que no s’han matriculat el curs anterior. 

 

Es pot presentar més d’una sol·licitud de Preinscripció? 

 

S’ha de presentar una única sol·licitud de preinscripció. La presentació de 

més d’una sol·licitud comporta la invalidació dels drets de prioritat. 

 

Si solament es pot presentar una sol·licitud, com es fa per demanar més d’un 

centre? 

 

A l’imprès de sol·licitud s’hi poden indicar tots els centres als quals voldria 

accedir l’alumne relacionats per ordre de preferència. 

 

On s’ha de portar la sol·licitud de Preinscripció? 

 

La sol·licitud de preinscripció s’ha de portar al centre docent escollit en 

primer lloc. 

 

S’ha de pagar per fer la sol·licitud de Preinscripció? 

 

Els centres sufragats amb fons públics (públics i privats concertats) no poden 

percebre cap quantitat en concepte de preinscripció. 

 

 



Poden dir en algun centre docent que no admeten la sol·licitud? 

 

Tots els centres docents sufragats amb fons públics (públics i privats 

concertats) tenen l’obligació d’admetre totes les sol·licituds de preinscripció 

que es presentin durant els dies previstos en el calendari oficial de 

preinscripció. 

 

Quins alumnes tenen preferència a l’hora d’assignar les places? 

 

Per assignar les places, quan en un centre docent hi ha més sol·licituds que 

vacants s’aplica un barem públic que té en compte l’existència de germans 

al centre, la proximitat del domicili, discapacitat de l’alumne, tutor o germà i 

família nombrosa o monoparental. 

Tots els centres han de reservar unes places destinades a alumnes amb 

necessitats educatives especials i amb necessitats educatives derivades de 

la seva situació social, econòmica o cultural desfavorida. 

 

Quan se sap si l’alumne/a ha estat admès? 

 

Tota la informació la trobareu al centre sol·licitat en primer lloc. Quan 

s’acaba el termini de presentació de sol·licituds es fa pública la llista 

baremada perquè es pugui comprovar si s’ha puntuat correctament la 

sol·licitud de preinscripció i, si cal, formular una reclamació. 

 

A continuació es fa pública la llista definitiva. L’alumne ja es pot matricular i 

ho farà en les dades establertes. 

 

Qui vetlla per la correcció del procés de Preinscripció i Matrícula? 

 

A cada àrea escolar existeix una comissió d’escolarització presidida per la 

inspecció d’Educació i integrada per representants dels ajuntaments, dels 

centres docents públics i privats concertats i de les associacions de mares i 

pares dels alumnes, etc., que entre altres funcions té la de vetllar per la 

transparència del procés. 

 

Barems d’admissió: 

 

Existència de germans matriculats al centre: 40 punts 

 

Domicili situat a l'àrea d'influència del centre sol·licitat en primer lloc: 30 punts 

 

Si fa servir el lloc de treball del pare o la mare com a proximitat al centre 

sol·licitat: 20 punts 

 

Si el pare, mare o tutor/a són beneficiaris de l’ajut de la renda garantida de 

ciutadania: 10 punts 

 

Discapacitat de grau igual o superior al 33% de l'alumne, pare, mare o 

germans: 10 punts 
 

En cas d’empat es tindrà en compte si l'alumne forma part de família 

nombrosa o monoparental: 15 punts 

 



 

Calendari de Preinscripció i Matriculació 

 

Difusió de la oferta 18 de març 

Presentació de sol·licituds 
Del 23 de març  

A l’1 d’abril 

Llistes amb el barem provisional 22 d’abril 

Reclamacions 23 al 29 d’abril 

Llistes amb el barem un cop resoltes les reclamacions 4 de maig 

Sorteig del número per al desempat 5 de maig 

Llistes ordenades definitives 8 de maig 

Publicació de les llistes d'admesos 9 de juny 

Període de matriculació 16 al 22 de juny 

 

Documentació per la matriculació:  
 

- Fotocòpia del Carnet de Vacunes. 

- Portar 4 fotografies tipo carnet. 

 

 

 

 

DOCUMENTACIÓ PER LA PREINSCRIPCIÓ: 
 

 Sol·licitud que serà facilitada pel Centre. 

 Original i Fotocòpia DNI o PASSAPORT del pare o tutor. 

 Original i Fotocòpia DNI o PASSAPORT de la mare o tutora. 

 Original i Fotocòpia del llibre de família (pàgina del/de la fill/a) o partida 

de naixement. 

 Original i Fotocòpia de la Targeta de la Seguretat Social del fill o filla. 

 Correu electrònic habitual i Telèfons de contacte. 

 Original i Fotocòpia dels documents en cas d’al·legació de 

circumstàncies. 

 

DOCUMENTS EN CAS D’AL.LEGACIÓ DE CIRCUMSTÀNCIES: 
 

 Si es fa servir el lloc de treball com a proximitat al Centre, còpia del 

contracte laboral o certificat de l’empresa. 

 Còpia del document que acrediti que el pare, mare o tutor és 

beneficiari/a de l’ajut de la renda garantida de ciutadania. 

 Fotocòpia del certificat de discapacitat o targeta acreditativa de 

l’alumne, pare, mare o germà o, si és el cas, fotocòpia del document que 

acrediti que és beneficiari d’una pensió d’invalidesa total o d’una pensió 

per jubilació total. 

 Fotocòpia del Carnet de Família Nombrosa o Monoparental. 

 

Adreces d’interès: 

 

- http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/obligatoris/ 

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/obligatoris/

