
Calendari
Preinscripció

08/05 Publicació de l'oferta inicial de places: 8 de maig de 2020

13/05


22/05
Termini per presentar la sol·licitud: del 13 al 22 de maig 
de 2020
Presentació de sol·licituds presencialment amb cita 
prèvia: del 19 al 22 de maig de 2020
Presentació de documentació: fins al 25 de maig de 2020

Avís: Les dates proposades del mes de juny i posteriors són 
provisionals i poden variar en funció de l'evolució de la pandè-
mia.

29/05 Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 29 de maig 
de 2020

02/06


05/06
Presentació de reclamacions: del 2 al 5 de juny de 2020

09/06 Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les re-
clamacions: 9 de juny de 2020

09/06 Sorteig del número de desempat: 9 de juny de 2020, a les 11 
h

11/06 Llista ordenada definitiva: 11 de juny de 2020

26/06


29/06
Ampliació de petició de centres per a les sol·licituds que no 
han obtingut cap assignació (assignació d'ofici): del del 26 al 
29 de juny de 2020



 

Educació infantil, primària i secundària obligatòris.

Del 13 al 22 de maig es podrà dur a terme la preinscripció escolar per als 
ensenyaments de primer i segon cicle d’educació infantil, educació pri-
mària i educació secundària obligatòria. Un procés que enguany, a causa 
de les circumstàncies extraordinàries per la covid-19 serà telemàtica i no-
més tindrà uns dies específics per atendre les preinscripcions presencials 
amb cita prèvia.


Consulteu tota la informació al edubcn,cat/preinscripcio


https://www.edubcn.cat/ca/alumnat_i_familia/informacio_general_matricula-
cio/preinscripcio


La preinscripció per als ensenyaments postobligatoris serà:


▪ Batxillerat: del 27 de maig al 3 de juny


▪ Cicles de grau mitjà d’FP i d'arts plàstiques i disseny: del 2 al 8 de 
juny els 

▪ Cicles de grau superior d’FP i d'arts plàstiques i disseny: del 10 al 
17 de juny 

06/07 Oferta final de places escolars: 6 de juliol de 2020

07/07 Llista d'alumnes admesos i llista d'espera: 7 de juliol de 2020

Matrícula

13/07


17/07
Alumnes preinscrits amb plaça assignada a segon cicle 
d'educació infantil, educació primària i primer curs d'ESO: 
matrícula del 13 al 17 de juliol de 2020
La llista d'alumnes matriculats al centre procedents del pro-
cés de preinscripció i admissió es publica el 30 de setembre 
de 2020.

https://www.edubcn.cat/ca/alumnat_i_familia/informacio_general_matriculacio/preinscripcio
https://www.edubcn.cat/ca/alumnat_i_familia/informacio_general_matriculacio/preinscripcio
https://www.edubcn.cat/ca/alumnat_i_familia/informacio_general_matriculacio/preinscripcio


Com fer la tramitació telemàtica

1. Podeu fer la preinscripció telemàtica des de qualsevol dispositiu 
connectat a la xarxa (ordinador, tauleta, mòbil...).


2. Ompliu el formulari que trobareu a preinscripcio.gencat.cat. http://en-
senyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/20483-obligatoris?
moda=1


3. Un cop emplenat el formulari, reviseu les dades i premeu el botó “envi-
ar”. Automàticament, les dades s’enviaran i es crearà un document 
digital de resguard en format PDF que cal que guardeu al dispositiu 
(ordinador, tauleta, mòbil…).


4. Feu una foto amb el mòbil o escanegeu tota la documentació general 
o específica que necessiteu en funció dels criteris que hagueu indicat 
al formulari. 


5. Atenció: si l'adreça del DNI no coincideix amb la que feu constar a la 
preinscripció, cal especificar-ho en el correu electrònic que envieu amb 
la documentació i el resguard de la sol·licitud de preinscripció. L’adre-
ça que feu constar es verificarà d’ofici sense necessitat d’aportar el 
volant de padró.


6. Envieu en un correu electrònic el document de resguard i tota la 
documentació en format digital (fotografies o arxius escanejats) a 
l’adreça electrònica del centre educatiu que heu indicat en primera 
opció.


7. Assegureu-vos que l’adreça electrònica del centre és l’oficial i que re-
beu confirmació de recepció.


Important: les sol·licituds de preinscripció que es facin fora del termini 
perdran tots els punts i els drets preferència i podrien quedar fora del 
procés ordinari d’escolarització. 

http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/20483-obligatoris?moda=1
http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/20483-obligatoris?moda=1
http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/20483-obligatoris?moda=1
http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/20483-obligatoris?moda=1


Criteris de prioritat i documentació acreditativa

Enguany, les sol·licituds s’han de presentar de forma telemàtica i s’han d’enviar 
per correu electrònic al centre triat en primera opció, juntament amb una cò-
pia de la documentació escanejada o fotografiada.


A cada sol·licitud se li assigna de manera aleatòria un número que ha de servir per 
ordenar-les en cas d'empat. Quan el nombre de sol·licituds d'admissió és superior 

a l'oferta de places s'apliquen, per ordre: els criteris de prioritat específics, els 
criteris generals i els criteris complementaris.


Aquests criteris, i el barem de punts que tenen associat, permeten ordenar totes 
les sol·licituds. El barem s'aplica en relació amb el centre demanat en primer lloc i 
es manté per a la resta de peticions. En les situacions d'empat que es produeixin 
després d'aplicar aquests criteris, l'ordenació de les sol·licituds afectades es fa 

per sorteig públic.

DOCUMENTACIÓ IDENTIFICATIVA

El resguard de la sol·licitud s'ha d'enviar per correu electrònic, en tots els ca-

sos, acompanyat dels documents escanejats o fotografiats següents: 

▪ El llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l'alumne o 

alumna està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departa-

ment de Treball, Afers Socials i Famílies.

▪ El DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) 

o, si el sol·licitant és estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o 

el passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del 

país d'origen.

▪ El DNI de l'alumne o alumna major de 14 anys o si té DNI tot i ser menor de 

14 anys.

De forma extraordinària, les dades d'identificació o de filiació dels alumnes estran-

gers també es poden acreditar amb el document d'identitat, el llibre de família del 

país d'origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar. El direc-

tor o directora del centre la valorarà i deixarà constància per escrit de la decisió 

adoptada.



DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DELS CRITERIS DE 
PRIORITAT

Les persones que al·leguen el compliment d'un o més criteris de prioritat (especí-

fic, general o complementari) han d'enviar també la documentació escanejada o 
fotografiada, per les dues cares, que s'indica per a cada criteri.

La falsedat o el frau en les dades al·legades o en la documentació aportada com-
porta la invalidació dels drets de prioritat i fins i tot, si escau, la pèrdua de la plaça 
assignada; si és el cas, el Departament d'Educació comunica a l'autoritat compe-
tent el fet perquè aquesta adopti les mesures oportunes en relació amb la respon-
sabilitat que correspongui, tant del sol·licitant com de la persona que hagi emès la 
documentació acreditativa.


a)Criteri específic 
▪ Per a l'educació primària i l'ESO, tenen preferència els alumnes que proce-

deixen de centres i ensenyaments adscrits al centre sol·licitat. (La nostra 
escola té com a centre adscrit per cursar Batxillerat el col·legi Jesús-Maria 
Sant Andreu).


	 No cal presentar cap documentació.


b) Criteris generals 
1. Germans escolaritzats al centre  (en el moment de presentar la sol·licitud de 

preinscripció) o pares o tutors legals que hi treballen (en el moment de presentar 
la sol·licitud de preinscripció amb una activitat continuada, una jornada mínima de 
10 hores setmanals i el corresponent nomenament d'interí o substitut o un con-
tracte laboral o administratiu).

La puntuació també s'aplica per accedir a un centre públic quan el germà o la 

germana està escolaritzat en un altre centre públic que té la consideració de cen-
tre únic (dos centres públics adscrits en què l'escola de primària només està ads-
crita a un centre de secundària).

Aquest criteri és aplicable a infants i joves en situació d'acolliment familiar atenent 
a la composició de la família acollidora.


Barem: 40 punts

Documentació:


▪ Cap, si es tracta del mateix centre.


▪ Si s'al·lega que el germà o la germana estan escolaritzats en un centre pú-
blic que té la consideració de centre únic cal presentar un certificat d'aquest 
centre.


 

2. Proximitat del domicili habitual de l'alumne o alumna al centre o proximitat 
del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o tutora o el guardador o guardadora 
de fet.


http://www.edubcn.cat/ca/alumnat_i_familia/informacio_general_matriculacio/adscripcions
http://www.edubcn.cat/ca/alumnat_i_familia/informacio_general_matriculacio/arees_influencia


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. 


▪ En el cas de Barcelona ciutat, quan el domicili habitual es troba al mateix 
districte municipal que el centre sol·licitat en primer lloc però no en la seva 

àrea d'influència: 15 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.


Documentació:


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


▪ Quan el domicili habitual que s'al·lega no coincideix amb el del DNI, 
amb el de la targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones 
estrangeres sense NIE, es farà constar en el correu electrònic que s'envia al 

centre amb la documentació i el Consorci d'Educació comprovarà les 
dades d'ofici per interoperabilitat amb el padró municipal. 


▪ Quan per aquest criteri es consideri el domicili del lloc de treball, còpia del 
contracte laboral o d'un certificat emès a aquest efecte per l'empresa. En el 
cas de treballadors en el règim d'autònoms, es té en compte el domicili 
acreditat a l'Agència Tributària i s'acredita amb una còpia del formulari de la 
declaració censal d'alta, modificació i baixa en el cens d'obligats tributaris 
(model 036 i 037).


 


3. Renda anual de la unitat familiar en al cas que el pare, la mare, el tutor o tuto-
ra, o el guardador o guardadora, siguin beneficiaris de l'ajut de la renda mínima 
d'inserció, calculat en funció dels fills a càrrec.


Barem: 10 punts


Documentació:

Acreditació de ser beneficiari o beneficiària de la prestació econòmica de la renda 
garantida de ciutadania.

 

4. Discapacitat (igual o superior al 33%) de l'alumne o alumna, el pare o mare, o el 

germà o germana.

Barem: 10 punts



Documentació:
▪ Còpia del certificat o de la targeta acreditativa de la discapacitat de la perso-

na que n'al·lega la condició emès pel Departament de Treball, Afers Socials i 

Famílies o organismes competents d'altres comunitats autònomes.

▪ Si és el cas, el document acreditatiu de ser beneficiari d'una pensió d'inca-

pacitat permanent de grau total o de gran invalidesa i els de les classes pas-

sives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat 

permanent per al servei o inutilitat.

 

C) Criteris complementaris
L'alumne o alumna forma part d'una família nombrosa o monoparental.

Barem: 15 punts
Documentació: còpia del carnet de família nombrosa o monoparental.

 

Simultaneïtat d'ensenyaments professionals de música i dansa i programes 
esportius d'alt rendiment

Encara que no provinguin d’un centre adscrit, tenen prioritat per accedir a les pla-

ces d’ESO dels centres amb l’horari adaptat:
Els alumnes que cursen o opten per cursar ensenyaments professionals de música 

o de dansa. En el moment de fer la sol·licitud de preinscripció i en formalitzar la 

matrícula han de declarar que estan matriculats o admesos pendents de matrícula 

en un centre autoritzat per cursar ensenyaments professionals.

Els alumnes que segueixen programes esportius d'alt rendiment (inclosos els es-

portistes integrats en la tecnificació esportiva i els esportistes d'alt nivell o alt ren-

diment). Aquesta condició s'acredita amb un dels documents següents:

▪ Certificat del Consell Català de l'Esport que especifiqui que formen part del 

pla de tecnificació del programa ARC (alt rendiment català), per als esportis-

tes que es troben en l'etapa de tecnificació esportiva.

▪ Certificat del Consell Català de l'Esport que ratifiqui el certificat del Consell 

Superior d'Esport, per als esportistes d'alt rendiment segons el Reial decret 

971/2007.

▪  Relació d'esportistes d'alt nivell publicada al DOGC o BOE per als esportis-

tes d'alt nivell.

Centres educatius de la ciutat i oferta de places
https://www.edubcn.cat/ca/alumnat_i_familia/informacio_general_matricula-

cio/preinscripcio#/3

https://www.edubcn.cat/ca/alumnat_i_familia/informacio_general_matriculacio/preinscripcio%23/3
https://www.edubcn.cat/ca/alumnat_i_familia/informacio_general_matriculacio/preinscripcio%23/3


Àrees d’influència:

Què són les àrees d’influència?
https://www.edubcn.cat/ca/alumnat_i_familia/informacio_general_matricula-

cio/arees_influencia/que_son

Consulta de centres educatius de proximitat a un domicili 
(3-12) a la ciutat de Barcelona
https://www.edubcn.cat/ca/alumnat_i_familia/informacio_general_matricula-

cio/arees_influencia/consulta_de_centres_educatius#/cerca

Consulta de centres educatius de proximitat a un domicili 
(12-16) a la ciutat de Barcelona
https://www.edubcn.cat/ca/alumnat_i_familia/informacio_general_matricula-

cio/arees_influencia/consulta_de_centres_educatius_eso#/cerca

Guia de centres educatius de Barcelona

https://www.edubcn.cat/ca/alumnat_i_familia/informacio_general_matri-
culacio/consulta_de_centres_educatius#/cerca

Consulta d’adscripcions
https://www.edubcn.cat/ca/alumnat_i_familia/informacio_general_matri-
culacio/adscripcions

Normativa
https://www.edubcn.cat/ca/alumnat_i_familia/informacio_general_-
matriculacio/normativa

Preguntes freqüents sobre la preinscripció i ma-
trícula 2020-2021
https://www.edubcn.cat/ca/alumnat_i_familia/informacio_general_-
matriculacio/preguntes_frequents_preinscripcio

On us podeu informar
https://www.edubcn.cat/ca/alumnat_i_familia/informacio_general_-
matriculacio/informat

https://www.edubcn.cat/ca/alumnat_i_familia/informacio_general_matriculacio/arees_influencia/que_son
https://www.edubcn.cat/ca/alumnat_i_familia/informacio_general_matriculacio/arees_influencia/que_son
https://www.edubcn.cat/ca/alumnat_i_familia/informacio_general_matriculacio/arees_influencia/consulta_de_centres_educatius%23/cerca
https://www.edubcn.cat/ca/alumnat_i_familia/informacio_general_matriculacio/arees_influencia/consulta_de_centres_educatius%23/cerca
https://www.edubcn.cat/ca/alumnat_i_familia/informacio_general_matriculacio/arees_influencia/consulta_de_centres_educatius_eso%23/cerca
https://www.edubcn.cat/ca/alumnat_i_familia/informacio_general_matriculacio/arees_influencia/consulta_de_centres_educatius_eso%23/cerca
https://www.edubcn.cat/ca/alumnat_i_familia/informacio_general_matriculacio/consulta_de_centres_educatius%23/cerca
https://www.edubcn.cat/ca/alumnat_i_familia/informacio_general_matriculacio/consulta_de_centres_educatius%23/cerca
https://www.edubcn.cat/ca/alumnat_i_familia/informacio_general_matriculacio/adscripcions
https://www.edubcn.cat/ca/alumnat_i_familia/informacio_general_matriculacio/adscripcions
https://www.edubcn.cat/ca/alumnat_i_familia/informacio_general_matriculacio/normativa
https://www.edubcn.cat/ca/alumnat_i_familia/informacio_general_matriculacio/normativa


Consulta de resultats
https://www.edubcn.cat/ca/alumnat_i_familia/informacio_general_-
matriculacio/preinscripcio#/6

Novetats en l'oferta d'ensenyaments postobligatoris 
als centres públics per al curs 2020-2021

https://www.edubcn.cat/rcs_gene/extra/02_revista_ensenyaments_postobligatoris/Revista_pos-
tobligatoris_abril_2020.pdf

▪ BATXILLERATS
 https://www.edubcn.cat/ca/alumnat_i_familia/informacio_general_matri-
culacio/novetats_postobligatoris#batx

▪ NOUS CENTRES I EQUIPAMENTS
https://www.edubcn.cat/ca/alumnat_i_familia/informacio_general_matri-
culacio/novetats_postobligatoris#nous_centres

▪ NOVETATS I MÉS OFERTA DE PLACES A CICLES I PFI
https://www.edubcn.cat/ca/alumnat_i_familia/informacio_general_matri-
culacio/novetats_postobligatoris#novetats
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