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Sessions informatives 
de districte

(Calendari a la pàgina 4)

Veniu a conèixer la informació bàsica 
del procés de preinscripció i l’oferta de 
places general del districte.

Portes obertes

Informeu-vos de les dates per conèixer els 
projectes educatius dels centres propers 
al vostre domicili, els serveis i les activitats 
extraescolars, les places disponibles, 
l’equip docent…

Centre d’ajuda amb guia, 
àudios i molt més

Consulteu al web preinscripcio.gencat.cat
(Departament d’Educació) els diferents 
recursos multimèdia d’ajuda: 
preguntes més freqüents, guia de 
preinscripció i matrícula del curs 2023-
2024, pòdcasts informatius en format 
àudio sobre les diferents fases del 
procés de preinscripció (criteris de 
prioritat i puntuació, calendari i dates 
clau) o com es formalitza el tràmit de 
sol·licitud en línia.

Vídeos Com es fa la 
preinscripció en línia

Expliquen, pas a pas, com s’emplena 
la sol·licitud de preinscripció 
digital i com s’hi adjunta, si escau, la 
documentació necessària perquè es 
puguin aplicar els criteris de priorització. 

Suport a la preinscripció 
en línia (amb cita prèvia)

Horaris 

Ciutat Vella (placeta del Pi, 2), Eixample
(carrer de Roger de Llúria, 1-3), Gràcia-
Horta (carrer de la Mare de Déu de la 
Salut, 87) Nou Barris (carrer del Nil, 
27, i Centre Cívic Zona Nord, al carrer 
de Vallcivera, 14), Sant Andreu (carrer 
del Montsec, 20-22), Sant Martí (carrer 
de Cristóbal de Moura, 223), Sants-
Montjuïc (pendent de concretar).

Atenció informativa a les famílies, 
a partir de l’1 de març.

Suport a la preinscripció en línia, 
a partir del 6 de març.

També us poden donar suport els 
centres educatius d’educació infantil, 
primària i secundària.

On us 
podeu 
informar? 

QR per accedir a la 
informació digital 
al moment

edubcn.cat

Tota la informació de l’oferta 
educativa de Barcelona: guia 
de centres educatius de la ciutat, 
zones educatives i centres de 
proximitat al domicili, centres 
adscrits, nous centres, activitats 
de portes obertes…

preinscripcio.gencat.cat 

Tota la informació per informar-
vos abans de la preinscripció 
en línia, per acompanyar-vos 
durant la formalització, la 
presentació i el seguiment de 

fer la matriculació al centre 
assignat. A l’apartat «Centre 
d’ajuda» hi trobareu diversos 
materials digitals de suport 
(guia, preguntes més freqüents, 
vídeos, pòdcasts…).

Informació telefònica

Atenció Ciutadana. Generalitat 

Tel. 012 | educacio.gencat.cat

Tel. 010  | barcelona.cat/educacio
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Les 
preguntes 
més 
frequents

de proximitat i de 
continuïtat pedagògica. 
Consulteu els instituts 
als quals està adscrita 
la vostra escola

Com hem de fer 
la sol·licitud en línia?

La sol·licitud només la podeu fer per 
Internet a través del formulari que 
trobareu al web preinscripcio.gencat.
cat. En el moment d’introduir les 
dades, també hi podeu adjuntar 
la documentació necessària, que 
prèviament heu d’haver digitalitzat 

el 
l’alumne/a del Registre d’Alumnes 
de Catalunya, que podeu demanar 
al centre educatiu actual. Podeu 
consultar-lo a preinscripcio.gencat.cat
(si teniu IdCAT o DNI electrònic) 

Municipal d’Escolarització (OME). Un 
cop introduïdes les dades, la vostra 
petició quedarà enregistrada i rebreu 
el comprovant corresponent per 
correu electrònic. Podeu accedir a 

tot el termini de presentació de 
sol·licituds. No cal que presenteu cap 
document als centres. 

ACLARIMENT

On podem saber quina és
l’oferta de places escolars 
i què són les places 
reservades?

Cada centre us pot informar de 
les places que oferirà el curs que 
ve. Pregunteu quina és la previsió 
de places d’alumnat repetidor a 1r 
d’ESO i també l’oferta provisional 
de places reservades per a alumnat 

centres indicaran en la seva oferta 
inicial les places reservades per a 
alumnat amb necessitats educatives 
especials (places de reserva de 

tipus A) i alumnat en situació de 
vulnerabilitat socioeconòmica (places 
de reserva de tipus B). Com a sistema 
educatiu, aquesta reserva de places 
és una mesura clau per construir una 
xarxa d’escoles diverses, inclusives i 
equivalents, i per garantir les mateixes 
oportunitats educatives a tot 
l’alumnat, sigui quina sigui la seva 
situació personal, social o econòmica. 
Encara que aquestes places no 
hagin estat ocupades durant la 
preinscripció, es mantenen en reserva 

. 

Aclariment: Per mantenir aquestes 
condicions d’equitat educativa, les 
places de reserva previstes inicialment 
es poden revisar a l’alça en funció 
de les necessitats detectades 
durant la preinscripció. Igualment, 
determinats centres poden aparèixer 
sense places de reserva en l’oferta 
inicial perquè preveuen que ja rebran 
germans d’alumnes amb necessitats 

reserva ocupades per germans es 

vegada feta la preinscripció.

També us podeu informar de l’oferta 
general a les sessions informatives de 
districte i edubcn.cat.

Què és l’adscripció? I els 
instituts de referència?

L’adscripció és el criteri que dona 
preferència d’accés (prioritat) a un 
centre de secundària a les famílies 
que veniu dels centres de primària 
adscrits. Una escola pot estar adscrita 
a un o més instituts. I per facilitar a 
l’alumnat el pas d’una etapa educativa 
a una altra i garantir la continuïtat 
pedagògica, cada escola de primària 
té, almenys, un institut de referència 
amb el qual coordina projectes, 
metodologies i continguts educatius.

Podem posar a la sol·licitud 
de preinscripció centres als 
quals la nostra escola no 
està adscrita?

Sí, però cal que tingueu en compte que, 
des del moment que poseu un centre no 
adscrit, el dret d’adscripció no és aplicable 
a aquest centre i, automàticament, 
tampoc no ho serà a cap dels centres 
que estiguin a continuació de la llista 
que empleneu, estiguin o no adscrits al 
vostre centre actual. 

les mateixes a primària i a 
secundària?

No, són diferents. Per saber quins són 
els centres de proximitat, poseu l’adreça 
del domicili on està empadronat el 

a edubcn.cat/CentresProximitat.

Com funcionen els criteris de 
prioritat?

Primer es prioritzen les sol·licituds 
de l’alumnat procedent de centres 
adscrits respecte del centre que es 
demana en primera opció. Les sol·licituds 
s’ordenen amb la puntuació obtinguda 
dels criteris prioritaris de més a menys 
i, en cas d’empat, s’apliquen el criteris 
complementaris. Si persisteix l’empat, 
es té en compte l’ordenació de les 
sol·licituds per sorteig públic. 
Criteris prioritaris

Tenir germans al centre suma 50 punts. 
És el criteri que atorga més prioritat.

Els punts per proximitat són: 30 punts
si el centre és a la llista consultada a 
edubcn.cat/CentresProximitat a partir 
del vostre domicili habitual; 20 punts si 
el centre és a la llista consultada a partir 
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del vostre lloc de treball; 15 punts si 
el centre és al vostre districte però 
fora de la vostra zona educativa, i 10 
punts si el centre és fora de la vostra 
zona educativa però a Barcelona.

El criteri per la renda anual suma 
15 punts.  

Criteris complementaris (el 
compliment de cada criteri dona 

Tenir el pare, la mare o el tutor/a 
que treballi al centre suma 
10 punts.

Tenir discapacitat l’alumne/a, 
el pare o mare, el tutor/a o els 
germans suma 15 punts. 

Ser família nombrosa suma 
10 punts.

Ser família monoparental suma 
10 punts.

Ser alumnes nascuts en part 
múltiple suma 10 punts.

Ser alumne/a en situació 
d’acolliment familiar suma 10 punts.

Ser víctima de violència de gènere 
o terrorisme suma 10 punts.

Podem sol·licitar plaça en un 
centre públic si ara estem 
en un centre concertat?

Sí, cal que tingueu en compte que 
ho fareu en les mateixes condicions 
que la resta de famílies que no 
tenen dret de preferència, és a dir, 
que provenen de centres públics no 
adscrits al centre que sol·liciteu.

Cal fer la preinscripció si ja 
estem cursant 6è de primària 
en un institut escola?

continuïtat quan la direcció del 

centre es posi en contacte amb 
vosaltres i us faci la consulta.

Podem sol·licitar plaça en 
un institut escola?

Sí, però cal que tingueu present 
que hi ha un màxim de 5 places 
disponibles per grup i que, per 
norma general, els instituts escola 
no tenen adscrita cap escola. 

I després de presentar la 
sol·licitud, què passa?

Un cop rebudes totes les sol·licituds, 
es publica un resultat (barem) 
provisional amb les puntuacions 
obtingudes. Cal que estigueu 
atents a les dates de publicació 
a edubcn.cat, perquè les famílies 
disposeu d’un període de tres dies 
per presentar reclamacions a la 
puntuació rebuda si hi teniu cap 
objecció, abans de fer-se el sorteig 
de desempat.

Quina és la documentació 
necessària?

A la sol·licitud de preinscripció 
en línia s’hi ha d’adjuntar una 
documentació bàsica prèviament 

(escanejada o 

, si no 
heu fet la sol·licitud amb un 

(DNI electrònic o IdCAT mòbil, 
etc.); passaport (estrangers) o 

(residents comunitaris de la UE).

Llibre de família (en cas que 

no cal aportar el llibre de família; 

d’alumne/a educacio.gencat.cat).

A preinscripcio.gencat.cat hi 
trobareu la informació i un vídeo 
explicatiu amb la documentació 

 que us cal per acreditar 
diversos criteris de prioritat, com 
ara si esteu en situació d’acolliment, 
si sou persones estrangeres, si 
el domicili habitual no coincideix 
amb el dels vostres documents 
d’identitat, etc.  

Ens podem quedar sense 

El 96 % de famílies de secundària 
van obtenir el curs passat una plaça 
entre les opcions escollides. Omplir 
diverses opcions és important. Les 
famílies que, tot i així, no obtinguin una 
plaça en cap opció escollida rebran 
un missatge de correu electrònic 
per poder ampliar la sol·licitud de 
preinscripció (segona volta) en centres 
on hagin quedat vacants. Si no es fa 
aquesta ampliació en un termini de 
tres dies, l’Administració assignarà una 

Els centres concertats 
segueixen un procés de 
preinscripció diferent? 

No, tots els centres, públics i 
concertats, segueixen el mateix 
procés i la mateixa normativa.

Què hem de fer si no tenim 
mitjans digitals o necessitem 
suport per fer 
la preinscripció en línia?

Us heu d’adreçar, concertant cita 
prèvia, a les 

o a l’
d’Atenció del Consorci (pàgina 3 
d’aquest fullet). 
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Què hem de fer si creiem que 

de l’àmbit de l’aprenentatge, 
dels àmbits auditiu, visual, 
cognitiu..., o bé necessitats 
d’un seguiment educatiu 
per motius associats amb la 
salut emocional?

primària a Barcelona, probablement l’EAP 
del vostre districte ja us està orientant 
i acompanyant en l’escolarització del 

Quan feu la preinscripció digital, marqueu 
l’opció A a la pregunta sobre necessitats 

 i podreu optar 
a una plaça reservada que us garantirà 
una atenció educativa personalitzada. 
L’opció A l’heu de marcar tant si es 
tracta d’una 
de l’àmbit de l’aprenentatge, dels 
àmbits auditiu, visual, cognitiu, de la 
comunicació o de la salut, com si es 
tracta de necessitats o afectacions 
de l’àmbit emocional (depressió, 
ansietat, trastorns alimentaris…). 
Conèixer la situació personal del 

i ajustar l’acompanyament educatiu. 
Heu de saber que hi ha necessitats 
molt diverses que demanen diferents 
tipus d’acompanyament educatiu. Amb 
els EAP avaluarem i farem un disseny 
personalitzat de l’aprenentatge del 

les seves capacitats i desenvolupar 
les habilitats per a una vida plena. Els 
centres tenen professionals per atendre 
aquestes situacions i la majoria de 

(lleus i moderades) pot seguir un 
creixement i progrés educatiu de 
qualitat i inclusiu en qualsevol centre 
de Barcelona. 9


