
PREINSCRIPCIÓ 2023-2024
Calendari
Publicació de l'oferta inicial: 3 de març.
Presentació de sol·licituds:
Educació infantil (3-6 anys) i educació primària: del 6 al 20 de març.
Educació Secundària Obligatòria: del 8 al 20 de març.
La documentació es pot presentar fins al 22 de març.
Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb puntuació provisional:
21 d'abril.
Termini de reclamació de la puntuació provisional: del 21 al 27 d'abril.
Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació, un cop
resoltes les reclamacions: 3 de maig.
Sorteig del número de desempat: 9 de maig.
Publicació de la llista ordenada: 11 de maig.
Període d'ampliació de peticions per a les sol·licituds per a les sol·licituds de
preinscripció sense assignació: del 29 de maig a l'1 de juny.
Publicació de l'oferta final: 9 de juny.
PUBLICACIÓ DE LES LLISTES D'ADMESOS I LLISTA D'ESPERA: 12 DE JUNY.
Matrícula: del 20 al 28 de juny.

Documentació
Si s'ha presentat la sol·licitud mitjançant el formulari electrònic i s'ha indicat el número
identificador del RALC de l'alumne/a, no cal adjuntar cap documentació identificativa.

La sol·licitud de preinscripció és electrònica i es pot fer des de qualsevol ordinador, tauleta o
mòbil amb connexió a Internet, accedint al web preinscripcio.gencat.cat.
Cal que el pare, la mare o el tutor o tutora legal que faci el tràmit tingui una eina
d’identificació digital, com pot ser la T-CAT, el DNI electrònic, el sistema Cl@ve o l’IdCAT
Mòbil. També cal indicar el número d'identificador del RALC de l'alumne/a.

Si no es pot obtenir una identificació digital, s’ha d’utilitzar la sol·licitud en suport
informàtic, en què caldrà adjuntar la documentació identificativa de la persona sol·licitant
per motius de seguretat.



Criteris prioritaris
Si té germanes o germans que ja estan escolaritzats en el mateix centre: 50 punts.
Segons la proximitat del domicili habitual: 30 punts, o del lloc de treball al centre educatiu si
la mare o el pare treballa dins la zona educativa; 15 punts. A Sant Celoni, tot el municipi és
la mateixa àrea d'influència pel que fa a Infantil i Primària. Per Secundària també es
considera dins l'àrea d'influència Campins, Gualba i Fogars de Monclús.

Per accedir a l'ESO, tenen prioritat per ser admesos en determinats centres els alumnes que
cursen simultàniament aquests ensenyaments i els ensenyaments professionals de música o
dansa, segueixen programes esportius d'alt rendiment o són esportistes d'alt nivell, segons
correspongui, encara que no provinguin d'un centre adscrit. 

Si la família percep la renda garantida de ciutadania: 15 punts. 

En cas d’empatar en punts, es tenen en compte els criteris següents: 
si algun membre de la unitat familiar té una discapacitat igual o superior al 33 %, 15 punts; 
si el pare o mare treballa en el mateix centre educatiu triat en primera opció, 10 punts; 
si l’alumne o alumna forma part d’una família nombrosa, 10 punts; 
si l’alumne o alumna forma part d’una família monoparental, 10 punts; 
si ha nascut en un part múltiple (és a dir, que té germans bessons), 10 punts; 
si es troba en situació d’acolliment familiar, 10 punts;
si es té la condició de víctima de violència de gènere o terrorisme, 10 punts.

Per justificar la proximitat del domicili habitual a l'escola. En enviar la sol·licitud es

programa la consulta automatitzada del padró. Aquesta consulta serveix per confirmar

l'adreça del domicili familiar. Si no es poden obtenir les dades del padró cal acreditar la

residència adjuntant un certificat o volant de convivència de l'alumne, on ha de constar

l'adreça del domicili i acreditar que l'alumne viu com a mínim amb el pare o la mare que

presenta la sol·licitud.

Acreditació criteris complementaris
Els documents necessaris per acreditar els criteris prioritaris són:



Per acreditar la proximitat del lloc de treball del pare, la mare o el tutor legal a
l'escola. En el cas de les persones assalariades, és suficient si s'aporta el contracte laboral
o un certificat emès per l'empresa. En el cas de ser treballadora o treballador autònom,
s'haurà de presentar el model de l'Agència tributària 036 o 037, on es deixa constància
del domicili en què es porta a terme l'activitat.
Per justificar la renda garantida de ciutadania. Aportació de documents com la
certificació o la resolució emesa pel Departament de Drets Socials.

Per acreditar que l'alumne forma part d'una família nombrosa, aquesta informació es
validarà mitjançant consultes interadministratives quan es faci la sol·licitud de
preinscripció. Només quan no sigui possible validar-ho o es tracti de títols emesos per
altres comunitats autònomes, caldrà presentar el títol de família nombrosa. 
Per acreditar que l'alumne forma part d'una família monoparental, aquesta informació
es validarà mitjançant consultes interadministratives quan es faci la sol·licitud de
preinscripció. Només quan no sigui possible validar-ho o quan es tracti de títols emesos
per altres comunitats autònomes, caldrà adjuntar el títol de família monoparental.
El fet d'haver nascut en un part múltiple s'acredita amb el llibre de família.
La situació d'acolliment familiar s'acredita amb la resolució d'acolliment del
Departament de Drets Socials.
Per acreditar que un membre de la unitat familiar té una discapacitat. Aquest supòsit
inclou la discapacitat igual o superior al 33 % de l'alumne, del pare o la mare o d'algun
germà o germana, i es valida mitjançant consultes interadministratives. Si no es pot
validar o si es tracta d'una discapacitat reconeguda per altres comunitats autònomes, cal
presentar el certificat o la targeta acreditativa de discapacitat que emet el Departament
de Drets Socials o els organismes competents en altres comunitats autònomes. També es
pot adjuntar el document que acrediti ser beneficiari o beneficiària d'una pensió
d'incapacitat permanent de grau total o de gran invalidesa, o bé, quan sigui oportú, el
corresponent certificat de les classes passives que tenen reconeguda una pensió de
jubilació o retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.
La condició de víctima de violència de gènere o de terrorisme s'acredita amb la sentència
judicial de qualsevol ordre jurisdiccional, l'ordre de protecció vigent, o l'informe dels
serveis socials o el certificat que acredita la condició de víctima de terrorisme que emet
la Subdirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo del Ministeri de l'Interior.

Per acreditar els criteris complementaris s'ha de tenir en compte el següent:



Presentació de la sol·licitud
A continuació us deixem amb totes les pantalles que haureu d'anar omplint. Aquestes
imatges són del curs passat, i podrien patir alguna petita modificació.
Protecció de dades
Llegeix atentament aquest apartat. S'ha d'acceptar si acceptes que es facin consultes
interadministratives, si t'oposes a la consulta, s'hauran de presentar tots els documents
escanejats.

Dades personals
En aquest apartat, cal introduir les dades personals de l'alumne/a, si teniu el número
RALC, que us el poden facilitar des de l'escola on han estat escolaritzats abans, es
recuperaran les dades que consten al registre. 



Dades acadèmiques
Aquí apareixerà el nom de l'alumne/a i s'ha d'omplir l'ensenyament sol·licitat i el curs. 
Seguidament, s'ha d'introduir el centre sol·licitat, i podeu omplir fins a 10 opcions
diferents. 
El codi del centre del Cor de Maria de Sant Celoni és el 08025769.



El primer punt, té germans/es que sol·liciten plaça al mateix, centre, ensenyament i curs, és
pels germans bessons/es, que han de fer el mateix curs. 
Aquest curs, com a novetat, les famílies podran marcar si l'alumne/a pel que estan fent la
sol·licitud de preinscripció és amb Necessitats Educatives Especials, tant si són de
discapacitats, trastorns o malalties degeneratives greus, com si són alumnes en situacions
socioeconòmiques o socioculturals desfavorables. (Si un germà/na és NEE-B, l'alumne nou al
sistema educatiu també ho serà per defecte). 
També s'ha de marcar si l'alumne/a té altes capacitats, està en situació d'acolliment familiar
o sol·licita plaça per trasllat forçós. 

Domicili dins l'àrea, si viviu a Sant Celoni.
Lloc de treball a l'àrea, si treballeu a Sant Celoni. 
Si no viviu ni treballeu a Sant Celoni, s'ha de marcar Cap de les anteriors. 

Criteris de barem
A l'apartat criteris de barem, hi trobem els criteris específics i els criteris prioritaris. 
En el nostre cas, no tenim cap centre adscrit, així que aquí hauràs de marcar No.
En els criteris prioritaris has de marcar si l'alumne/a té germans/es escolaritzats al centre.
Seguidament s'ha de marcar si el Domicili està dins l'àrea d'influència. 
Com s'ha comentat anteriorment, a Sant Celoni només heu de marcar: 



Documents i confirmació
En aquesta pantalla, podreu trobar si heu d'adjuntar documentació. El que sigui obligatori,
us apareixerà en negreta a l'apartat "Documentació a presentar".

Un cop s'han presentat els documents obligatoris, podràs finalitzar la preinscripció. Sense la
seva presentació no et deixarà finalitzar la preinscripció i no quedarà enviada. 



Un cop s'ha enviat, rebràs el resguard al correu electrònic que hagis informat a l'inici
del procés. Cal guardar aquest resguard. 
Si un cop presentada la sol·licitud es fan modificacions, es tornarà a rebre el resguard i
aquest últim serà el vàlid.


