PREINSCIPCIÓ CURS 2021-2022
INFORMACIÓ SOBRE LA PREINSCRIPCIÓ
codi de centre: 08006118
El Decret 11/2021, de 16 de febrer, pel qual s'estableix el procediment d'admissió de l'alumnat
als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics i la Resolució EDU/596/202, de 2 de
març, per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula d'alumnes als centres del
Servei d'Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments
sostinguts amb fons públics, per al curs 2021-2022.

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 presenta al registre electrònic de la Generalitat mitjançant
el formulari electrònic disponible al web del Departament d’Educació dins del termini
establert.
Trobareu més informació als webs www.edubcn.cat i preinscripcio.gencat.cat

CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ 2021-2022
INFANTIL, PRIMÀRIA I ESO

BATXILLERAT

Presentació de sol·licituds

del 15 al 24 de març (Infantil i Primària)
del 17 al 24 de març (Secundària)

de l’11 al 17 de maig

Llistes de sol·licituds amb puntuació

30 d’abril de 2021

18 de juny de 2021

Sorteig del número de desempat

5 de maig de 2021

18 de juny de 2021

Llistes d’admesos i d’espera

7 de juny

9 de juliol

Període de Matriculació (ordinària)

del 14 al 18 de juny (P3 a 1r ESO)
del 28 de juny al 2 de juliol (2n,3r i 4t ESO)

del 12 al 16 de juliol de 2021

Període de Matriculació (Extraordinària)

del 7 al 10 de setembre de 2021

BAREM
Criteris Generals
Germans escolaritzats al centre o pares o tutors que hi treballen

40 punts

Domicili dins la zona educativa del centre (Infantil i Primària) *

30 punts

Domicili del centre de treball dins la zona educativa

S’exclouen entre si

Domicili dins del districte però fora de la zona educativa
Domicili dins del municipi, però fora de la zona educativa i del districte

20 punts
15 punts
10 punts

Domicili dins del municipi (Per a preinscripcions d’alumnes de Batxillerat artístic)

30 punts

Beneficiaris renda garantida de ciutadania

10 punts

Discapacitat de l’alumne, pare, mare, germà

10 punts

En el cas del Batxillerat, a més, també puntua l’expedient acadèmic

Criteris complementaris (a efectes de desempat)
Família nombrosa / Família monoparental
*Àrea de proximitat: ESO i BATX no artístic = Districte municipal

Escola associada a l’AEC · Centre Concertat per la Generalitat de Catalunya ·
www.escola-proa.cat

15 punts

