
 

 

 

CALENDARI  
 
PREINSCRIPCIÓ 

• Oferta inicial de places escolars per curs: 4 de març de 2022.  
• Presentació de sol·licituds: del 7 al 21 de març de  2022 (És molt important respectar les dates, perquè les 

sol·licituds que es presentin fora d'aquest termini perdran totes les prioritats que haurien pogut tenir a l'hora 
d'obtenir la plaça. Els criteris de prioritat serveixen per donar una puntuació a cada sol·licitud. D'aquesta manera 
s'estableix l'ordre d'accés a les places de cada centre. Cal presentar la sol·licitud i adjuntar-hi la documentació 
d'identificació o de criteris que correspongui) 

• Presentació de documentació: 22 i 23 de març de 2022 (Aquests dies podeu presentar documentació acreditativa 
que no hagueu pogut adjuntar durant el període de presentació de sol·licituds). 

• Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 21 d'abril de 2022 
• Presentació de reclamacions: del 22 al 28 d'abril de 2022 
• Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 3 de maig de 2022 
• Sorteig del número de desempat: 9 de maig de 2022 (El nombre de places a cada centre educatiu és limitat. Si el 

nombre de peticions supera el d'alumnes que l'escola pot acollir, cal aplicar un sistema de desempat entre les 
sol·licituds que tenen la mateixa puntuació. Per fer-ho, s'obté un número per sorteig a partir del qual s'ordenen 
totes les peticions empatades en punts, tenint en compte el número de desempat que s'ha assignat a cada 
sol·licitud. El sorteig tindrà lloc a les 11 hores, als serveis centrals del Departament d'Educació (Via Augusta, 202-
226, Barcelona).  

• Ampliació de peticions de preinscripció per a alumnes sense plaça assignada a cap centre: del 27 de maig a l’1 de 
juny de 2022. 

• Oferta final de places escolars: 9 de juny de 2022 (Publicació del nombre de places escolars per centre i curs 
definitiva. 

• Llista d'alumnes admesos a cada centre i llista d'espera: 10 de juny de 2022 
 

MATRÍCULA 

•       Alumnes preinscrits amb plaça assignada: de 21 al 29 de juny de 2022. 
CALEN 

DOCUMENTACIÓ I CRITERIS DE PRIORITAT  
 
DOCUMENTACIÓ IDENTIFICATIVA 
Els documents necessaris per acreditar la identitat de les famílies en la sol·licitud de preinscripció són: 

• Llibre de família o altres documents relatius a la filiació. 
Quan l'alumne estigui en situació d'acolliment, el document que cal aportar és la resolució d'acolliment del 
Departament de Drets Socials. 

• El DNI o NIE del pare, la mare o el tutor o la tutora de l'alumne/a si s'utilitza la sol·licitud en suport informàtic. Si és 
estranger s'haurà d'adjuntar el passaport o, si és estranger d'un país membre de la Unió Europea, el document 
d'identitat del país d'origen. 

 
APLICACIÓ DELS CRITERIS DE PRIORITAT 

Les persones que al·leguen el compliment d'un o més criteris de prioritat han de presentar la documentació que s'indica: 
1. Germans escolaritzats al centre (en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció)  

Barem: 50 punts 

2. Proximitat geogràfica del domicili habitual de l'alumne o alumna al centre o proximitat del lloc de treball del pare o la 
mare al centre escolar. 

 



 

 
Barem: 
• Quan el domicili habitual es troba a l'àrea d'influència del centre: 30 punts. 
• Quan, a instància del sol·licitant es pren en consideració l'adreça del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o 
tutora, o el guardador o guardadora de fet, i aquest és dins l'àrea d'influència del centre: 20 punts. 
• Quan el domicili habitual és al mateix municipi del centre sol·licitat en primer lloc, però no en la seva àrea 
d'influència: 10 punts. 
Encara que es doni més d'un supòsit, no es pot acumular més d'una puntuació pel criteri de proximitat. 
 

3. Si la família percep la renda garantida de ciutadania (Quan un membre de la unitat familiar rep l'ajut de la renda 
garantida de ciutadania. 
Barem: 15 punts 
 
 

APLICACIÓ DELS CRITERIS COMPLEMENTARIS 

Els criteris complementaris serveixen per desempatar i són: 
 

1. Criteri del pare, mare o el tutor o tutora legal treballant al centre educatiu en el moment de en què es presenta la 
sol·licitud.  
Barem: 10 punts 

2. L'alumne o alumna forma part d'una família nombrosa o monoparental. 
Barem: 10 punts 

3. Ser bessó o trigemin. Quan l’alumne o alumna hagi nascut en un part múltiple. 
Barem: 10 punts 

4. Quan l’alumne o alumna es troba es situació d’acolliment familiar 
Barem: 10 punts 

5. Si algun membre de la família té una discapacitat. (Quan el mateix infant, el pare o la mare, o bé algun germà o 
germana té una discapacitat igual o superior al 33%) 
Barem: 15 punts 

6. Si s’acredita la condició de víctima de violència de gènere o de terrorisme 
Barem: 10 punts 

 

Recordeu que la documentació acreditativa tant dels criteris prioritaris com dels complementaris s'ha d'adjuntar a la sol·licitud 
de preinscripció dins el període establert. 


