
Preinscripció 2023/2024 
 

Calendari Segon cicle d’Educació Infantil, Primària i Educació 

Secundària Obligatòria:  

➢ Publicació de la oferta: 3 de març 

➢ Presentació i modificació de la sol·licitud Ei i EP: del 6 al 20 de març 

➢ Presentació i modificació de la sol·licitud ESO: del 8 al 20 de març 

➢ Presentació de documentació : fins el 22 de març 

➢ Publicació de les llistes amb el barem Provisional : 21 d’abril 

➢ Presentació de reclamacions al barem provisional:  del 21 al 27 d’abril, 

utilitzant l’eina electrònica per adjuntar les reclamacions. 

➢ Publicació de les llistes un cop resoltes les reclamacions: 3 de maig 

➢ Sorteig desempat: 9 de maig 

➢ Publicació de les llistes ordenades: 11 de maig 

➢ Publicació de les llistes d’assignació i llista d’espera: 12 de juny 

➢ Matriculació: del 20 al 28 de juny 

 

Aplicació dels criteris de prioritat generals: 

➢ Si el fill o filla que opta a la plaça té germans o germanes que ja 

estan estudiant al centre sol·licitat, se sumen 50 punts. 

 

➢ Quan el domicili habitual de la família es troba dins de la zona 

educativa del centre escolar que es demana en primer lloc se sumen 

30 punts. 

 

➢ Quan la ubicació del lloc de feina del pare, mare o tutor/a legal està 

dins de la zona educativa del centre triat en primer lloc se sumen 20 

punts. 

 

➢ Si la família percep la renda garantida de ciutadania, se sumen 15 

punts. 

 

Aplicació dels criteris complementaris: 

➢  Si algun membre de la família té una discapacitat, se sumen 15 

punts. (quan el mateix infant, pare, mare o tutor/a legal o bé algun 

germà o germana té una discapacitat igual o superior al 33%). 

 

➢ Quan el pare, mare o tutor/a legal treballa en el centre, en el moment 

de presentar la sol·licitud de preinscripció, se sumen 10 punts. 

 

➢ Família monoparental o nombrosa. Se sumen 10 punts. 

 

➢ Pel fet que l’alumne/a hagi nascut en un part múltiple, se sumen 10 

punts. 

➢ Pel fet que l’alumne/a es trobi en situació d’acolliment familiar, se 

sumen 10 punts. 

 

➢ Quan s’acrediti la condició de víctima de violència de gènere o 

terrorisme se sumen 10 punts. 



 

Per omplir la sol·licitud anar a: preinscripcio.gencat.cat/ca/inici 

Hi ha dues opcions: 

➢ Sol·licitud Electrònica: Mitjançant certificat digital, com DNI 

electrònic, Cl@ve, IdCat, etc. Si no disposa de cap certificat, us en 

podeu generar un de forma fàcil, l’idCat Mòbil accedint a l’adreça: 

htps://idcatmobil.seu.cat/  

Una vegada identificats, caldrà entrar el número d’identificació de 

l’alumne/a (IDALU) que us proporcionarà l’escola on està matriculat 

per poder recuperar les seves dades personals i acadèmiques, omplir 

les preferències i enviar la sol·licitud. En la majoria de casos no 

caldrà fer res més ni adjuntar cap tipus de documentació, donat que 

s’haurà fet l’intercanvi de validació de les vostres dades amb totes 

les administracions implicades. 

 

➢ Sol·licitud en Suport Informàtic: Caldrà identificar l’alumne/a amb el 

seu núm. d’identificador (IDALU) que us proporcionarà l’escola on 

està matriculat i omplir el formulari, a l’enviar-ho es farà 

l’intercanvi de dades amb les administracions implicades i s’haurà 

d’adjuntar escanejada o fotografiada la documentació d’identificació 

i filiació (DNI, llibre de família, etc) juntament amb la que al·legueu a 

efectes de barem i que no s’hagi pogut validar. 

 

INFORMACIONS I/O RECOMANACIONS: 

➢ S’ha de presentar una sola sol·licitud i indicar-hi per ordre de 

preferència els diferents centres als que us interessa inscriure la 

vostra filla o fill. 

 

➢ El codi del nostre centre és: 08031502, el necessitareu per indicar a 

quin centre voleu preinscriure-us. 

 

➢ Si teniu dubtes, podeu posar-vos en contacte telefònic al: 938930617 

o al correu electrònic: a8031502@xtec.cat i demanar cita prèvia i us 

ajudarem a complimentar el procés. 

 

➢ S’ha de tenir fotografiada o escanejada la documentació en el mateix 

dispositiu des d’on es farà la sol·licitud. 

 

➢ Tenir en compte el calendari establert. Lliurar la sol·licitud o la 

documentació fora de termini us fa perdre tots els drets d’adscripció 

amb el risc que això comporta de quedar-se sense plaça al centre. 

 

 

 

 

 

https://preinscripcio.gencat.cat/ca/inici/
mailto:a8031502@xtec.cat

