
JORNADES DE PORTES OBERTES
Podeu consultar les jornades de portes obertes a: 

XERRADES INFORMATIVES PER A FAMÍLIES
”Elements claus del procés de preinscripció”
a càrrec de l’Oficina Municipal d’Escolarització (OME)

PREINSCRIPCIÓ 
D’ENSENYAMENTS 
OBLIGATORIS

Educació infantil 
i primària
Educació secundària 
obligatòria

CURS 
23-24

DL 20 FEBRER - 16 h
Enllaç a la sessió telemàtica: 

DT 21 FEBRER - 15.30 h
Centre Cívic de Sant Oleguer 
Inscripció prèvia en el següent formulari: 

DJ 23 FEBRER - 18 h
Enllaç a la sessió telemàtica:

DT 28 FEBRER - 15.30
Centre Cívic de Can Balsach
Inscripció prèvia en el següent formulari: 

DL 27 FEBRER - 18 h
Enllaç a la sessió telemàtica:

DT 28 FEBRER - 16.45 h
Centre Cívic de Can Balsach
Inscripció prèvia al següent formulari:

I3

1r d’ESO

Centres educatius 
d’educació primària

Centres educatius d’educació 
secundària obligatòria 



CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ COM HE DE FER LA PREINSCRIPCIÓ?
A través del web del Departament d’Educació: 
preinscripcio.gencat.cat

! Important: fer una única sol·licitud de 
preinscripció en línia (amb o sense certificat 
digital) demanant plaça a qualsevol centre 
educatiu (públic o concertat) per ordre de 
preferència.

Criteris generals

> Tenir germans/es al centre 50 punts

> Proximitat al domicili 30 punts

> Proximitat al lloc treball  20 punts
Cal aportar contracte de treball o certificat de l’empresa

> Viure al municipi, fora de la zona 10 punts

> Ser perceptors de Renda Garantida 15 punts

Criteris complementaris
> Família monoparental o nombrosa  10 punts

Si és expedit fora de Catalunya cal aportar 
el títol de família nombrosa

> Discapacitat de l’alumne o d’altres 
membres de la unitat familiar  15 punts

Cal aportar carnet de discapacitat

> Condició de víctima de violència de gènere o terrorisme 10 punts
Cal aportar sentència judicial o certificat acreditatiu

> Ser nascut/da de part múltiple  10 punts
Cal aportar el llibre família o partida de naixement

> Ser treballador/a del centre educatiu  10 punts
> Situació d’acolliment  10 punts

Cal aportar la resolució d’acolliment expedida pel 
Departament de Drets socials

CRITERIS DE PUNTUACIÓ

*Només cal aportar la documentació 
especificada, la resta de comprovacions 

es realitzaran de forma telemàtica.

Presentació de sol·licituds
 Educació infantil i primària   Educació secundària (ESO) 
 del 6 al 20 de març  del 8 al 20 de març

Publicació del llistat provisional baremat
21 d’abril

Presentació d’al·legacions al barem (als centres educatius)
del 21 al 27 d’abril

Sorteig
9 de maig a les 11h

Publicació de la llista amb la puntuació definitiva
11 de maig

Ampliació de peticions a centres amb vacants
del 29 de maig a l’1 de juny

Llistat d’alumnes admesos i llista espera
12 de juny

Presentació d’al·legacions a l’OME
del 13 al 15 de juny

Matriculació
del 20 al 28 de Juny


