
 
 

PREINSCRIPCIÓ  2n Cicle ED. INFANTIL,  ED. PRIMÀRIA  i  ESO 

CURS 2022-2023 
 

 

2n C. Ed. Infantil 

i  Educ.  Primària Preinscripció del 7 al 21 de març    Matriculació del 20 al 27 de juny 

ESO ............   Preinscripció del 9 al 21 de març    Matriculació del 20 al 28 de juny 

 

La preinscripció es realitzarà on-line a través del portal del Departament d’Educació  

https://preinscripcio.gencat.cat/ca/inici/ 
 
 

Per a realitzar-la necessitareu tenir a mà el número d’identificador de l’alumne que us el pot 
facilitar el centre actual o el podeu consultar a : 

http://educacio.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/identificador-alumne  
(exceptuant alumnes no escolaritzats o alumnes nous en el sistema educatiu català) 
 
 

*Heu de tenir en compte que qui s’identifica per fer la preinscripció és pare/mare/tutor/a 
legal i que el sol·licitant és l’alumne/a.  
 

Hi ha dues opcions per fer la preinscripció  
 
 

a) Electrònica: 

 

El tutor/a ha de disposar d’un certificat digital (com IdCat Mòbil, Cl@ve, DNI electrònic, o 

d’altres que gestionin l’accés a organismes públics) que és qui s’identifica.  Una vegada 

dins la sol·licitud : 
 

Primera pàgina dades personals de la família :  
 

Per alumnes no escolaritzats i alumnes nouvinguts l’apartat del RALC es deixarà en blanc i 

s’entraran totes les dades (DNI-NIE de l’alumne/a, Targeta Sanitària TIS de l’alumne/a, 

dades personals, dades postals i dades del pare/mare/tutor/a). 
 

Per la resta d’alumnat s’entrarà el número RALC de l’alumne. Si la persona que s’identifica 

consta com a tutor en el registre del RALC es recuperaran les dades personals i postals de 

l’alumne/a i els tutors i només podrà modificar les dades postals si cal.  Si no està 

informada la Targeta Sanitària Individual TIS de l’alumne/a es podrà entrar.  

Reviseu que les dades són correctes i estan actualitzades. 
 

La següent pàgina es refereix a les dades acadèmiques (el codi del nostre centre és 

08024303 per posar en el llistat de centres on es demana la plaça). Seguidament 

trobareu la pàgina on s’al·legaran els criteris de barem (prioritat i complementaris). 
 

En la darrera pàgina s’adjuntaran el DNI, NIE o passaport del tutor/a i els documents 

indicats que calguin en cas que el Departament d’Educació no pugui accedir a la 

informació mitjançant intercanvi electrònic de dades entre administracions.  
 

Els documents que si s’han d’adjuntar en qualsevol cas són : 
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I3 o nouvinguts – Llibre de família o document de filiació de l’alumne i si el tutor no té 

DNI o NIE el passaport o document identificatiu de la Unió Europea. 
 

Per la resta d’alumnat - si el tutor/a que fa la sol·licitud no disposa de DNI o NIE haurà 

d’adjuntar passaport o document identificatiu de la Unió Europea. 

 

Una vegada omplerta la preinscripció (electrònica o suport informàtic) es generarà un 

resguard que s’ha de guardar. La preinscripció es pot modificar sempre que estigui dins el 

termini de presentació de sol·licitud i es tornarà a generar un nou resguard, sent vàlid 

l’últim. 

 

 

 

b) Amb suport informàtic: 

 

No és necessari disposar d’un certificat digital o IdCat Mòbil. El pare/mare o tutor/a legal 

omplirà el formulari disponible a la web de la Generalitat.  

Per alumnes no escolaritzats i alumnes nouvinguts l’apartat del RALC es deixarà en blanc  

  

Per la resta d’alumnat s’ha d’omplir el número RALC de l’alumne/a però no es recuperaran 

les dades i s’hauran d’entrar manualment, sobre tot informeu del DNI de l’alumne/a si en 

té i de la Targeta Sanitària Individual TIS.  
 

La següent pàgina es refereix a les dades acadèmiques (el codi del nostre centre és 

08024303) i seguidament la pàgina on s’al·legaran els criteris de barem (prioritat i 

complementaris). 
 

En la darrera pàgina s’adjuntaran el DNI, NIE o passaport del tutor/a i els documents 

indicats que calguin en cas que el Departament d’Educació no pugui accedir a la 

informació mitjançant intercanvi electrònic de dades entre administracions.  
 

Els documents que si s’han d’adjuntar en qualsevol cas ja que sinó no es podrà enviar i 

finalitzar la sol·licitud són: 

P3 o nouvinguts – DNI, NIE, passaport o document identificatiu de la Unió Europea del 

tutor/a que fa la sol·licitud i de l’alumne/a si en tenen, llibre de família o document de 
filiació de l’alumne i targeta sanitària individual de l’alumne/a. 
 

Per la resta d’alumnat - DNI, NIE, passaport o document identificatiu de la Unió Europea 

del tutor/a que fa la sol·licitud i de l’alumne/a i el llibre de família. 
 

 

Una vegada omplerta la preinscripció (electrònica o suport informàtic) es generarà un 

resguard que s’ha de guardar. La preinscripció es pot modificar sempre que estigui dins el 

termini de presentació de sol·licitud i es tornarà a generar un nou resguard, sent vàlid 

l’últim. 
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CRITERIS DE PRIORITAT I PUNTUACIÓ PER A L’ORDEN ACIÓ DE LES 

SOL·LICITUDS  
 

 

Per al 2n cicle d'Educació Infantil, l'Educació Primària  i  l'ESO  

s'apliquen els següents criteris i puntuacions : 

 

1. Criteris generals (per ordenar per puntuació les sol·licituds) 
 

 Si hi ha germans o germanes que estiguin matriculats actualment en el 
mateix centre educatiu: 50 punts. 

 
 Per proximitat del domicili o del lloc de treball del pare o mare al centre 

sol·licitat en primer lloc (només una opció): 
 

Domicili a l'àrea de proximitat o influència del centre  
Zona Educativa 30 punts. 

 Lloc de treball a l'àrea de proximitat o influència del centre: 20 punts   
 Domicili al mateix municipi que el centre : 15 punts  . 

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

ciutadania: 15 punts. 
 

 

 

2. Criteris complementaris (s’apliquen en cas d’empat) 
 

 Per discapacitat igual o superior al 33% d’un membre de la unitat familiar: 

15 punts. 

 Si l’alumne/a  forma part d'una família nombrosa o monoparental: 10 

punts. 

 Si el pare o mare treballa al centre triat en primera opció : 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. 

. 
 

3. Criteris específics de prioritat 

 
En l’Educació Secundària Obligatòria (ESO) tenen preferència els alumnes que  

procedeixen de centres i ensenyaments adscrits 
 
 

 


