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Ens vols conèixer?



PREINSCRIPCIONS 
2023-2024

Santa Marta
La teva escola, la teva família

➢ Informació general : 
• Es matriculen al primer curs del segon cicle

d'educació infantil els infants que durant l'any
2023 compleixen els 3 anys.

• Es matriculen al primer curs d'educació primària,
els alumnes que compleixen 6 anys durant l'any
2023 i els que correspongui perquè procedeixen
del darrer curs d'educació infantil.

• Es matriculen a primer curs d'educació
secundària obligatòria els alumnes que
compleixen 12 anys durant l'any 2023 i els que
correspongui acadèmicament iniciar aquesta
etapa educativa.

• Es matriculen a qualsevol curs als alumnes
que facin un canvi de centre al curs que li
correspongui.

• Es matriculen al curs que correspongui als
alumnes nouvinguts.
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➢ Informació general : 
• Àrees de proximitat de l’escola Santa Marta

Zona C: Centre-Sanfeliu-Sant Josep

Límit nord: terme municipal d’Esplugues fins a 
Ctra. d’Esplugues ctra. d’Esplugues fins a la via 
del tren (Vilafranca) via del tren (Vilafranca) fins 
a via del tren (Vilanova)

Límit oest: terme municipal de Cornellà fins al 
terme municipal d’Esplugues

Límit sud: carretera del Mig des de la via del 
tren (Vilanova) fins a Cornellà

Límit est: via del tren (Vilanova) fins a la 
carretera del Mig
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PREINSCRIPCIONS 2023-2024

Santa Marta
La teva escola, la teva família

➢ Fases de preinscripció i matrícula:
• Presentació de sol·licituds: 

EI – EP 6 al 20 de març . ESO 8-21 de març

• Publicació llistes de sol·licituds amb la puntuació 
provisional : 21 d’abril

Aquesta informació la rebreu al correu electrònic. A l'escola la tindrem

penjada la llista. Verifiqueu que els punts que us han estat assignats són 
els que us pertoquen.

• Termini per a reclamacions : 21 al 27 d’abril
Si veieu que la puntuació no és correcta poseu-vos en contacte amb l’escola.

• Publicació de noves llistes : 3 de maig
Els alumnes tenen assignat un número per si hi han d’anar al sorteig de la plaça. 

• Sorteig públic per determinar l'ordenació de 
sol·licituds: 9 de maig 
Les preinscripcions empatades a punts s'ordenen pel número assignat 
anteriorment a l’alumne. No depèn ni dels cognoms, ni de quan es fa la 
preinscripció. Només es va al sorteig si hi ha més sol·licituds que places.

• Publicació de les llistes de sol·licituds definitives: 11 
de maig
Aquesta informació la rebreu al correu electrònic. A l'escola la penjarem

• Publicació de les llistes d'alumnes admesos i llista 
d’espera: 12 de juny

Aquesta informació la rebreu al correu electrònic. A l'escola la penjarem

Matrícula: .
• Educació Infantil, Primària i ESO: 20 al 28 de juny

Benvinguts
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➢ Informació del procés de preinscripció:
Les preinscripcions es fan electrònicament. Totes les sol·licituds són en 

format telemàtic, no hi ha possibilitat de full de preinscripció en paper. 

Una vegada feta la preinscripció, la Generalitat envia un resguard al 

vostre correu electrònic. 

Els alumnes que ja estan escolaritzats a Catalunya , per fer una 

sol·licitud necessiten el número de RALC o IDALU (Identificador de 

l’alumne/a).

➢ Documentació

• El DNI o el NIE 
• Si no tenim DNI o NIE 
→ cal adjuntar el passaport o qualsevol document acreditatiu de la UE. 
• Si la direcció no és la que apareix al DNI O NIE , cal posar el volant 

municipal de convivència .
• Acreditació d’afiliació 
→ Adjuntar llibre de família o partida de naixement o, si és el cas, 
resolució d’acolliment. 
• Si al·leguem discapacitat (de l’alumne/a, germà/ana, pare o mare) 
document corresponent
• Si al·leguem família monoparental. Carnet corresponent. 
• Si al·leguem família nombrosa. Carnet corresponent.
La sol·licitud és una declaració jurada conforme el que esteu informant
és cert. En cas de frau es pot arribar a perdre els drets i la plaça.
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➢ Criteris de puntuació prioritaris i desempat:

Criteris de puntuació prioritaris (es sumen):

• Si l'alumne/a té un germà o germana escolaritzat al centre on es vol fer la preinscripció:

• 50 PUNTS

• Proximitat geogràfica (Se n'ha de triar un dels tres. Sempre, el que et doni una

puntuació més alta):

• L'alumne viu a la zona d'influència de l'escola : 30 PUNTS

• El pare o la mare treballen a la zona d'influència de l'escola: 20 PUNTS

• L'alumne viu al mateix municipi però no a la zona d’influència: 10 PUNTS

• Un dels membres de la unitat familiar cobra l'ajut de renda garantida de la ciutadania:

• 15 PUNTS

Criteris de desempat (Els alumnes que empaten a punts poden desempatar sumant

aquests criteris):

• Discapacitat de l' alumne o pare/mare/germà/germana:

• 15 PUNTS

• Pare/mare que treballen al centre:

• 10 PUNTS

• Família nombrosa o monoparental:

• 10 PUNTS

• Germans bessons:

• 10 PUNTS

• Alumne víctima de terrorisme o violència de gènere:

• 10 PUNTS
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08036950

No es poden presentar dues sol·licituds a dos centres diferents.

A la sol·licitud s’han d’indicar per ordre 

de preferència els diferents centres als 

que us interessa inscriure a la vostra 

filla o al vostre fill.
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