
Calendari de Preinscripció curs 2023/2024
● Oferta inicial de places escolars: 3 de març de 2023
● Presentació de la sol·licitud telemàtica:

Educació infantil de segon cicle: del 6 al 20 de març, ambdós
inclosos.
Educació secundària obligatòria: del 8 al 20 de març, ambdós
inclosos.

La presentació de la documentació es pot fer fins el dia 22 de març del
2023, telemàticament.

● Publicació de la llista de sol·licituds amb la puntuació provisional al
centre: 21 d'abril de 2023

● Termini per presentar reclamacions: del 21 al 27 d’abril, utilitzant l’eina
electrònica per adjuntar reclamacions.

● Publicació de la llista de sol·licituds amb la puntuació, un cop resoltes
les reclamacions: 3 de maig del 2023

● Sorteig del número de desempat: 9 de maig de 2023, a les
11 h, als serveis centrals del Departament d'Educació (Via Augusta, 202,
Barcelona)

● Publicació de la llista ordenada definitiva: 11 de maig de 2023
● Ampliació de petició de centres per a les sol·licituds que no han obtingut

cap assignació (assignació d'ofici): del 29 de maig a l’1 de juny del 2023,
ambdós inclosos.

● Publicació de l’oferta final de places escolars: 9 de juny de 2023
● Publicació de la llista d'alumnes admesos/es i llista d'espera: 12 de juny

del 2023
Matrícula

● Alumnes preinscrits/es amb plaça assignada a segon cicle
d’Educació Infantil, Educació Primària i 1r d’ESO: del 20 al 28 de juny
de 2023, ambdós inclosos.

● Publicació de la llista d’alumnes matriculats al centre procedents del
procés de preinscripció i admissió: 30 de setembre de 2023.



BAREM: Criteris de prioritat en l’ordenació de les sol·licituds:

Criteris generals

● Germans/es escolaritzats/es al centre: 50 punts
● Proximitat del domicili habitual de l'alumne o alumna al centre o proximitat del lloc de

treball del pare, la mare, tutor o tutora, guardador o guardadora de fet.

- Quan el domicili habitual es trobi a la zona educativa del centre: 30 punts
(Les dades de residència s'obtenen electrònicament del padró municipal).

- Quan a instància de la persona sol·licitant (pare,mare,tutor/a legal) es prengui en
consideració l'adreça del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o la tutora, el guardador o
la guardadora de fet, i aquest és dins la zona educativa del centre: 20 punts. 
(Certificat d’empresa, contracte laboral…)

● Renda anual de la unitat familiar
- Quan el pare o la mare, el tutor o la tutora, siguin beneficiaris/es de l'ajut de la renda

garantida de ciutadania: 15 punts.
(Acreditació de ser beneficiari o beneficiària de la prestació econòmica de la renda
garantida de ciutadania.)

Criteris complementaris

● Discapacitat de l'alumne/a, pare, mare o germans

- Quan l'alumne/a acrediti una discapacitat de grau igual o superior al 33%, o quan el pare,
la mare, tutor o tutora, un germà o una germana de l'alumne o alumna acrediti una
discapacitat igual o superior al 33%: 15 punts.(Certificat oficial)

● Quan el pare o mare o tutor/a legal treballa en el centre, en el moment de presentar la
sol·licitud de preinscripció: 10 punts

● Si l'alumne o l'alumna forma part de família nombrosa : 10 punts.
(carnet de família nombrosa o monoparental vigent)

● Si l'alumne o l'alumna forma part de monoparental: 10 punts.
● Pel fet que l’alumne/a hagi nascut en un part múltiple: 10 punts.
● Pel fet que l’alumne/a es trobi en situació d’acolliment familiar: 10 punts.
● Quan s’acrediti la condició de víctima de violència de gènere o terrorisme: 10 punts.
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