
 

 

 

 

Preinscripció curs 2018-2019 
   

  
 

 
 
 
 
 
 
Què és la preinscripció? 
La preinscripció és el procés pel qual se sol·licita l’admissió per obtenir una plaça en una escola 
finançada amb fons públics (pública o privada concertada). 
 
Han de sol·licitar la preinscripció tots els alumnes que han d’entrar a la llar d’infants o que han 
d’iniciar l’educació infantil, l’ESO, el batxillerat, cicles formatius o ensenyaments d’Arts plàstiques i 
Disseny. També s’han de preinscriure tots els alumnes que volen o han de canviar de centre o que 
no s’han matriculat el curs anterior. 
 
La sol·licitud de preinscripció es formalitza mitjançant el formulari disponible al web del 
Departament d’Ensenyament i presentant-la al centre demanat en primer lloc en el termini de 
presentació de sol·licituds. 
 
Podeu obtenir informació sobre la preinscripció 

- als centres docents, 
- a través de la campanya informativa del Departament d’Educació, a la ràdio i a la premsa 
- a Internet: http://www.edubcn.cat  i  http:// www.gencat.cat/preinscripcio  

 
Dates de preinscripció i matriculació 2018-2019 
 

 
BAREMACIÓ:  
 
Criteris Generals: 
  
- Germà al centre o pares o tutors que treballen al centre     40 punts. 
- Domicili dins l’àrea de proximitat (Infantil i Primària) *     30 punts. 
- Domicili del centre de treball dins l’àrea de proximitat     20 punts. 
- Domicili dins del districte        15 punts. 
- Domicili dins del municipi, però no en l’àrea de proximitat     10 punts 
- Domicili dins del municipi (Per a preinscripcions d’alumnes de Batxillerat artístic)  30 punts. 
- Beneficiaris renda mínima d’inserció        10 punts. 
- Discapacitat de l’alumne, pare, mare, germà      10 punts. 
- En el cas del Batxillerat, a més, també puntua l’expedient acadèmic.  

 

 EDUCACIÓ INFANTIL 
PRIMÀRIA I ESO. 

BATXILLERAT 

 
Presentació de Sol·licituds 
Llistes amb Baremació 
Sorteig públic 
Llistes d’admesos 
Període de Matriculació (ordinària) 
 
Període de Matriculació (Extraordinària) 
(per Alumnes amb assig. pendents del juny) 

 
-del 13 al 24 d’abril 
-10 de maig 
-11 de maig a les 11 hores  
-12 de juny 
-del 21 al 27 de juny (P3 a 1r ESO) 
-del 25 al 29 de juny (2n, 3r i 4t ESO) 
-del 5 al 7 de setembre 
 

 
-del 14 al 24 de maig 
-13 de juny. 
-14 de juny a les 11 hores 
-3 de juliol. 
-del 4 a l’11 de juliol 
 
-del 5 al 7 de setembre 

*Area de proximitat: ESO i BATX no artístic = Districte municipal 

;     

El DECRET 75/2007, de 27 de març publicat al DOGC núm. 4852 de 29-03-2007, estableix el 
procediment d’admissió als centres educatius. A la RESOLUCIÓ ENS/603/2018, de 27 de març, 
publicada al DOGC núm. 7590 de 4 d’abril de 2018, s’aproven les normes de preinscripció i 
matrícula d’alumnes als centres d’ensenyaments obligatoris, per al curs 2018-2019  
 
A nivell orientatiu, us oferim un resum d’aquesta Resolució. 

S’exclouen entre si 



Criteris complementaris (a efectes de desempat): 

- Família nombrosa / Família monoparental      15 punts. 
- Malaltia crònica de l’alumne que afecti al sistema digestiu, endocrí o metabòlic 10 punts. 

- Fills o germans d’exalumnes (Acord del Govern GOV/9/2011, de 25 de gener)  5 punts. 
 
DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A LA PREINSCRIPCIÓ: 

Per a tots els sol·licitants: 

- Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents referents a la filiació. Si l’alumne es troba en 
situació d’acolliment, cal portar la Resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies  
- Original i fotocòpia DNI del Pare, mare o tutor legal de l’alumne, o, si la persona sol·licitant és estrangera, 
de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document 
d’identitat del país d’origen. 
- Original i fotocòpia de la Targeta Sanitària ( TIS ) 
- Original i fotocòpia DNI de l’alumne/a  en cas que sigui major de 14 anys o tingui DNI tot i ésser menor de 
14 anys. 
- Per a 1r Batxillerat: Certificat de la qualificació mitjana dels 3 primers cursos d’ESO. 
- És obligatori fer constar en la sol·licitud el número identificador de l’alumne (Per alumnes escolaritzats a 
Catalunya des de P4 fins a 2n de Batxillerat) 
 
A efectes de Baremació: 

- Si al DNI no consta l’adreça a efectes de Barem: s’ha de portar certificat de convivència de l’alumne on 
consti que conviu amb la persona sol·licitant, o comunicació, amb registre d’entrada, del canvi de domicili a la 
Delegació del Govern en el cas de persones estrangeres. 
- Domicili del lloc de treball: cal acreditar-lo mitjançant còpia del contracte laboral o certificat emès a l’efecte 
per l’empresa. Per als treballadors autònoms es tindrà en compte el domicili acreditat a l’Agència Tributària i 
s’acreditarà amb còpia del formulari de la declaració censal d’alta, modificació i baixes en el cens d’obligats 
tributaris (model 036 o 037). 
- Renda per càpita de la unitat familiar: Documentació acreditativa de la prestació de renda mínima 
d’inserció. 
- Discapacitat: S’admetrà original i fotocòpia de la Targeta o Certificat de discapacitat emès pel Departament 
de Treball, Afers Socials i Famílies. També s’admeten els certificats emesos pels organismes competents 
d’altres comunitats autònomes, (haurà d’acreditar una discapacitat igual o superior al 33%): 
- Família nombrosa / monoparental: Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa / monoparental  
–Fills o germans d’exalumnes: Els pares o germans hauran de facilitar al centre les seves dades perquè es 
pugui dur a terme la seva comprovació, i han d’haver cursat al centre qualsevol ensenyament entre els 3 i els 
16 anys. 
- Malaltia crònica de l’alumne/a que afecti al sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs: 
Informe emès per un metge/metgessa del sistema públic de salut o certificat mèdic oficial amb signatura 
legalitzada pel Col·legi de Metges de la demarcació corresponent, on s’indiqui expressament que l’alumne/a 
té diagnosticada una malaltia crònica que li afecta el sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els 
celíacs. El document ha d’especificar de quina malaltia es tracta. 
 
DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A LA MATRÍCULA  
- DNI renovat amb la nova adreça, si no es va poder presentar amb la sol·licitud de preinscripció. 
- Fotocòpia del carnet de vacunacions on figurin les dosis de vacunes rebudes amb les dates corresponents. 
Quan no es tingui el carnet de vacunacions, ha de presentar-se un certificat mèdic oficial on figurin les dosis 
de vacuna rebudes amb les dates corresponents. Si no han estat vacunats per contraindicació mèdica o per 
altres circumstàncies, cal presentar un certificat mèdic oficial justificatiu. 
- Per a primària i ESO: Notes obtingudes durant el curs ( i a finals de juny, notes de final de curs + Historial 
acadèmic de primària per a 1r d’ESO i graduat en ESO per a 1r de Batxillerat) 
 
L’alumnat que per causes justificades no pot aportar la documentació acreditativa corresponent, se’l 
matricula condicionalment. La matrícula s’anul·la si, abans de l’inici del curs, no presenta la documentació 
pendent o no acredita que ha iniciat els tràmits de convalidació. Si fos el cas, la matrícula s’ajusta al curs o 
nivell per al qual s’acreditin els requisits acadèmics, sempre que aquest s’imparteixi en el centre.  
L’alumnat que no formalitzi la matrícula en el període establert es considera que renuncia a la plaça 
adjudicada. 


