
PREINSCRIPCIÓ CURS 22/23

CRITERIS DE PUNTUACIÓ PRIORITARIS
L'existència de germans o germanes que ja estudiïn en el mateix

centre educatiu, 50 punts.

La proximitat geogràfica de l'escola al domicili de l'infant o jove,

o al centre de treball del pare o mare, de 15 a 30 punts, en

funció del que s'al·legui.

Domicili de la família dins la zona d'influència, 30 punts.

Domicili del centre de treball del pare o mare dins l'àrea

d'influència, 20 punts.

Si el pare o la mare percep l'ajut de la renda garantida de

ciutadania, 15 punts.

CALENDARI
Educació Infantil i Primària

Educació Secundària Obligatòria

Del 7 al 21 de març

Del 9 al 21 de març

Per més informació:

CRITERIS DE PUNTUACIÓ COMPLEMENTARIS
L'existència d'un membre de la unitat familiar amb una discapacitat

superior al 33%, 15 punts.

Si el pare o mare treballa al centre triat en primera opció, 10 punts.

Si l'alumne o alumna forma part d'una família nombrosa o monoparental,

10 punts.

Si l'alumne o alumna que es preinscriu té germans bessons, 10 punts.

Si l'alumne o alumna que es preinscriu es troba en situació d'acolliment

familiar, 10 punts.

Si es té la condició de víctima de violència de gènere o terrorisme, 10

punts.

En cas d'empat, s'aplica la puntuació dels criteris complementaris

https://preinscripcio.gencat.cat/

Codi del centre 08025769

https://preinscripcio.gencat.cat/
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CALENDARI
Educació Infantil i Primària

Educació Secundària Obligatòria

Del 7 al 21 de març

Del 9 al 21 de març

Per més informació: https://preinscripcio.gencat.cat/

Codi del centre 08025769

Publicació de la llista de sol·licituds que s’han presentat
en cada centre amb la puntuació provisional obtinguda: 

21 d’abril 

Presentació reclamacions electrònicament, en cas de

desacord, del 22 al 28 d’abril

Publicació de la llista de sol·licituds que s’han
presentat en cada centre, un cop resoltes les

reclamacions: 3 de maig

Sorteig públic del número de desempat, que serveix per

resoldre les situacions d’empat després d’aplicar els
criteris de prioritat: 9 de maig a les 11 hores, als serveis

centrals del Departament d’Educació

Publicació de la llista ordenada de sol·licituds:

11 de maig

Matrícula: del 21 al 29 de juny per a tots els

ensenyaments

Publicació de la llista d’alumnes admesos en cada

centre i de la llista d’espera: 10 de juny

https://preinscripcio.gencat.cat/

