
Des de la secció municipal d’Educació ens posem en contacte amb vosaltres per comunicar-vos que la 
preinscripció per al curs 2017-2018 per al segon cicle d’educació infantil, educació primària i educació 
secundària obligatòria es farà del 23 de març al 4 d’abril  de 2017.

Per formalitzar la preinscripció, cal que aneu directament al centre que vulgueu sol·licitar en primera op-
ció on us informaran de tot el que fa referència al procés de preinscripció i de la documentació que cal 
presentar.

l’imprès de preinscripció i us informarà del procés que cal seguir.

 Per accedir al segon cicle d’educació infantil (de 3 a 6 
anys) no hi ha cap

 Per accedir a l’educació primària i a l’ESO s’aplica el criteri 
d’adscripció de centre. Són preferents les 

peticions a un centre i ensenyament on hi ha una relació 
d’adscripció amb el centre i ensenyament de procedència.

Criteris generals
 Germans o germanes escolaritzades al centre o pares, 

mares, tutors o tutores legals que hi treballin: 40 punts.
 Proximitat del domicili habitual de l’alumne o alumna al centre.

centre: 30 punts.
 Quan a instància de la persona sol·licitant es prengui en 
consideració l’adreça del lloc de treball del pare o mare, 
tutor o tutora, guardador o guardadora de fet, i aquesta es 

20 punts.

 Quan el domicili habitual és al mateix municipi del centre 

10 punts.
 Renda anual de la unitat familiar. Quan el pare o mare o 

persona perceptora: 10 punts.
 Discapacitat (igual o superior al 33%) de l’alumne o alumna, 

pare o mare o germà o germana: 10 punts.

Criteris complementaris
 Família nombrosa o monoparental: 15 punts.
 Malaltia crònica de l’alumna o alumne que afecta el seu 

sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclòs l’alumnat 
celíac: 10 punts.

 Si la mare o pare, la tutora o tutor o la germana o germà 
ha estat escolaritzat al centre per al qual es presenta la 
sol·licitud: 5 punts.

Presentació de sol·licituds del 23 de març al 4 d’abril
Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional 24 d’abril 

Termini per presentar reclamacions del 25 al 27 d’abril

Llista un cop resoltes les reclamacions 3 de maig

Sorteig del número de desempat 4 de maig

Període de Matriculació del 12 al 16 de juny

CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ

Normativa aplicable 
RESOLUCIÓ ENS/406/2017, de 24 de febrer, per la qual s’aproven les normes de preinscripció i matrícula d’alumnat als centres del Servei d’Educació de Catalunya i altres 
centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2017-2018 (DOGC núm. 7324, del 08.03.2017). 

Decret 10/2012, de 31 de gener, -
ments sufragats amb fons públics (DOGC núm. 6058, de 02.02.2012).

Decret 75/2007, de 27 de març, pel qual s’estableix el procediment d’admissió de l’alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics (DOGC núm. 4852, 
de 29.3.2007). 


