
La preinscripció als centres 2022-2023 
 
Us trobeu davant un moment difícil per a totes les famílies: triar una escola pels vostres fills. Us 

intentarem aclarir els dubtes que us puguin sorgir en aquests moments. 
 
➢ Informació general :  

 
• Es poden matricular al primer curs del segon cicle d'educació infantil els infants que durant l'any 

2022 compleixen els 3 anys.  

• Al primer curs d'educació primària, els alumnes que compleixen 6 anys durant l'any 2022 i els 
que correspongui perquè procedeixen del darrer curs d'educació infantil.  

• A primer curs d'educació secundària obligatòria es poden matricular els alumnes que 
compleixen 12 anys durant l'any 2022 i els que correspongui acadèmicament iniciar aquesta 
etapa educativa. 

• Àrees de proximitat 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 
 

➢ Fases de preinscripció i matrícula: 
• Presentació de sol·licituds:  EI – EP 7 al 21 de març . ESO 9-21 de març 

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

• Termini per presentar reclamacions : 22-28 abril 

• Sorteig públic per determinar l'ordenació de sol·licituds: 9 maig  

• Publicació de les llistes de sol·licituds definitives: 11 de maig 

•  Publicació de l'oferta final: 9 de juny 

• Publicació de les llistes d'alumnes admesos: 10 de juny    

 

        Matrícula: . 
• Educació Infantil, Primària i ESO: 21 al 29 de juny 

 

➢ Procediment general d’admissió: 
 

Per ordenar les sol·licituds de preinscripció s’apliquen, en primer lloc, els criteris específics de 
prioritat que corresponguin. Seguidament s’ordenen pels criteris generals de prioritat i després pels 
criteris complementaris.  

 
Criteri específic Té preferència l'alumnat que procedeixi dels centres que hi són adscrits.  

 

Criteris generals 

 

Els criteris de prioritaris són els següents: 

1. Si el fill o filla que opta a la plaça té germans o germanes que ja estan estudiant al centre 
sol·licitat, s'obtenen 50 punts. 
L’'infant en situació d'acolliment familiar també obté aquesta puntuació. 

2. Proximitat geogràfica del domicili habitual o del lloc de treball del pare o la mare a l'escola. Cada 
centre té una zona educativa per poder establir el criteri de proximitat, i això permet sumar 
puntuacions diferents segons les circumstàncies: 

- Quan el domicili habitual de la família es troba dins 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, la mare, el tutor o la tutora està dins la zona 
educativa del centre triat en primer lloc, se sumen 20 punts. 



- Quan el domicili familiar es troba dins del mateix municipi, però no dins de la zona educativa 
del centre que s'ha triat en primer lloc, se sumen 10 punts. 
Cal tenir en compte que, dins del criteri de proximitat geogràfica, les puntuacions no se sumen 
entre si. Això vol dir que si el lloc de feina del pare o la mare està dins la zona educativa i el 
domicili habitual dins el mateix municipi, però no dins la zona educativa del centre, les dues 
puntuacions no es podran sumar. 

3. Si la família percep la renda garantida de ciutadania, se sumen 15 punts. 
Quan un membre de la unitat familiar rep l'ajut de la renda garantida de ciutadania. 
 

Documentació a presentar: 
 

▪ Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE 
en el cas de persones estrangeres. 

▪ Si el domicili no coincideix amb el del DNI, o el NIE etc, certificat o volant municipal de 
convivència, on ha de constar que conviu amb el  sol·licitant. 

▪ Quan per aquest criteri es consideri el domicili del lloc de treball, còpia del contracte laboral o 
d'un certificat de  l'empresa. Pels autònoms  s'acredita amb una còpia del formulari de la 
declaració censal d'alta. 
 

Criteris complementaris 
 

1. Pare, mare o el tutor/a legal treballant al centre educatiu. Se sumen 10 punts. 
2. Família nombrosa. Se sumen 10 punts. 
3. Família monoparental. Se sumen 10 punts. 
4. Ser bessó o trigemin. Se sumen 10 punts. 
5. Alumne o alumna es troba en situació d'acolliment familiar, se sumen 10 punts. 
6. Si algun membre de la família té una discapacitat, se sumen 15 punts. Quan el mateix infant, el 

pare o la mare, o bé algun germà o germana té una discapacitat igual o superior al 33 %. 
7. Se sumen 10 punts si s'acredita la condició de víctima de violència de gènere o de terrorisme. 

 

IMPORTANT  
 

❖ La sol·licitud de preinscripció s’ha de fer en l’imprès que es pot trobar als centres educatius, a les 
oficines municipals d’escolarització, a la web del Departament. 

❖ Només es presenta una sol·licitud sinó quedaren invalidades  
❖ La sol·licitud es presenta al centre demanat en primer lloc, o oficines escolarització 

 


