
Preinscripció 2022-23
(informació actualitzada el 2 de març de 2022)

CALENDARI de PREINSCRIPCIÓ

4 de març Publicació de l'oferta inicial de places. Podeu
consultar-la al web de l'escola

Del 7 al 21 de
març

Presentació de sol·licituds de forma telemàtica.
Trobareu més informació a l’enllaç següent:
https://www.edubcn.cat/ca/alumnat_i_familia/informa
cio_general_matriculacio/preinscripcio#/4

22-23 de març Presentació de documentació
Aquests dies pots presentar documentació acreditativa que no
hagis pogut adjuntar durant el període de presentació de
sol·licituds.

21 d’abril Publicació de les llistes amb la puntuació provisional, a
la web de l’escola.

del 22 al 28
d’abril

Presentació de reclamacions.

3 de maig Publicació de les llistes amb la puntuació un cop
resoltes les reclamacions i del número de desempat.

9 de maig Sorteig del número de desempat.

https://escolaunivers.cat/
https://www.edubcn.cat/ca/alumnat_i_familia/informacio_general_matriculacio/preinscripcio#/4
https://www.edubcn.cat/ca/alumnat_i_familia/informacio_general_matriculacio/preinscripcio#/4


11 de maig Publicació de les llistes ordenades definitives.

del 27 de maig
a l’1 de juny

Període d'ampliació de peticions de centres per a les
sol·licituds que no han obtingut cap assignació
(assignació d'ofici).

9 de juny Publicació de l'oferta final de places.

10 de juny Publicació de la llista d'alumnes admesos i la llista
d'espera.

Calendari de MATRÍCULA

del 21 al 29 de
juny

Alumnes preinscrits amb plaça assignada a segon cicle
d'educació infantil, educació primària i primer curs
d'ESO.

Recordeu

▪ Omplir la sol·licitud amb totes les dades demanades i indicar per ordre de
preferència els centres on es voldria escolaritzar a l’infant, fins un màxim de
10 escoles (recomanem posar múltiples opcions).

▪ Fer una única sol·licitud per alumne.

▪ Presentar una nova sol.licitud passat el període de preinscripció suposa
perdre tots els punts obtinguts en la baremació.

▪ Us recordem que hi ha novetats en la baremació per a aquest curs

La falsedat o el frau en les dades al·legades o en la documentació aportada comporta 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 competent el fet perquè
aquesta adopti les mesures oportunes en relació amb la responsabilitat que correspongui,
tant del sol·licitant com de la persona que hagi emès la documentació acreditativa.

http://www.edubcn.cat/ca/alumnat_i_familia/informacio_general_matriculacio/assignacions_dofici
https://www.edubcn.cat/ca/alumnat_i_familia/informacio_general_matriculacio/preinscripcio#/3


Suport a les famílies

A més a més, també podeu sol.licitar informació i ajuda a :

● Adreçant un missatge al Consorci d’Educació de Barcelona:
bustia.ceb@gencat.cat

● Demanant cita prèvia a les oficines de suport a la preinscripció: cita prèvia
● Als telèfons 010, 012 de 8 a 22 h
● Oficines de suport a l’escolarització (Horari: de dilluns a divendres, de 8.30 a

14. 30 h i dijous, de 8.30 a 17 h)
○ Ciutat Vella (placeta del Pi, 2)
○ Nou Barris (carrer de Nil, 27 i carrer de Vallcivera, 14)
○ Sant Andreu (carrer de Sant Adrià, 20. Recinte de Can Fabra)

● OFICINA D'ATENCIÓ DEL CONSORCI D'EDUCACIÓ DE BARCELONA: Carrer de
Roger de Llúria, 1-3

Taulell d'anuncis i notificacions en relació al procés

Totes les publicacions, nombre de places, puntuacions, etc. es penjaran al web de
l’escola.

Per a qualsevol dubte o consulta adreceu-vos als webs:

Consorci d'Educació de Barcelona - preinscripció

Departament d’Educació - preinscripció

Equip Directiu de l'Univers
Març 2022

mailto:bustia.ceb@gencat.cat
https://citaprevia.gestorn.com/ceb/#nbb
https://www.edubcn.cat/ca/alumnat_i_familia/informacio_general_matriculacio/preinscripcio
https://preinscripcio.gencat.cat/ca/inici/

