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El Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya regula
el procés de preinscripció i matrícula de l'alumnat als centres del
Servei d'Educació de Catalunya i altres centres educatius. A
Barcelona aquest procés el gestiona el Departament d'Educació
conjuntament amb l'Ajuntament de Barcelona a través del
Consorci d'Educació de Barcelona.
Per a qualsevol dubte o consulta adreceu-vos al web del Consorci
d'Educació de Barcelona.
https://www.edubcn.cat/ca/alumnat_i_familia/informaci
o_general_matriculacio/preinscripcio
Al llarg d'aquest document podreu trobar informació útil en
relació a la preinscripció i matricula.

Calendari de Preinscripció
27 de març

Publicació de l'oferta inicial de places: 27 de
març de 2019

Del 29 de
març al 9
d'abril

Termini per presentar la sol·licitud: del 29 de
març al 9 d'abril de 2019(presentació de
documentació fins al 10 d'abril de 2019)

26 d'abril

Llista de sol·licituds de preinscripció al centre
amb la puntuació provisional: 26 d'abril de 2019

Del 29 d'abril
al 3 de maig

Termini per presentar una reclamació: del 29
d'abril al 3 de maig de 2019

8 de maig

Llista de sol·licituds de preinscripció al centre
amb la puntuació un cop resoltes les
reclamacions: 8 de maig de 2019

9 de maig

Sorteig del número de desempat: 9 de maig de
2019, a les 11 h (Serveis centrals del
Departament d'Ensenyament: Via Augusta, 202,
Barcelona)

14 de maig

Llista ordenada definitiva: 14 de maig de 2019

Del 30 de maig Període d'ampliació de petició de centres per
al 3 de juny
a les sol·licituds que no han obtingut cap
assignació (assignació d'ofici): del 30 de maig
al 3 de juny de 2019
11 de juny

Oferta final de places escolars: 11 de juny de
2019

12 de juny

Llista d’alumnes admesos i llista d'espera: 12 de
juny de 2019

Calendari de Matrícula
Del 20 de juny
al 26 de juny



Alumnes preinscrits amb plaça assignada
a segon cicle d'educació infantil,
educació primària i primer curs d'ESO: del
20 al 26 de juny de 2019

Documentació identificativa
Juntament amb la sol·licitud de preinscripció (o de la impressió de
la sol·licitud que s'ha enviat per Internet) cal presentar
la documentació en el termini establert, en el centre que s'ha
demanat en primer lloc.
La sol·licitud ha d'anar acompanyada dels documents següents:
 Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents
relatius a la filiació. Si l'alumne o alumna està en situació
d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies.
 Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare,
mare, tutor/a o guardador/a de fet) o, si el sol·licitant és
estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o el
passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document
d'identitat del país d'origen.
 Original i fotocòpia del DNI de l'alumne o alumna major de
14 anys o si té DNI tot i ser menor de 14 anys.
De forma extraordinària, les dades d'identificació o de filiació
dels alumnes estrangers també es poden acreditar amb el
document d'identitat, el llibre de família del país d'origen o la
documentació alternativa que la persona pugui aportar. El
director o directora del centre la valorarà i deixarà constància per
escrit de la decisió adoptada.
Pel què fa als Criteris de prioritat per a l'ordenació de les
sol·licituds adreceu-vos al web del Consorci on queden
detallades les baremacions i les documentacions específiques.
https://www.edubcn.cat/ca/alumnat_i_familia/informacio_
general_matriculacio/acces_als_estudis/3_16#/3

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.
Horari d'atenció a l'escola per presentar les sol·licituds
Entre el 29 de març i el 9 d'abril:




Dilluns, dimarts i divendres de 9h a 11h i de 15h
a 16,30h.
Dimecres de 15h a 16,30h.

Al primer pis, al despatx de Secretaria.
En cas que no porteu la sol·licitud impresa a l'escola us la
podem facilitar.
Taulell d'anuncis i notificacions en relació al procés
Totes les publicacions, nombre de places, puntuacions, etc es
penjaran dins l'escola a la planta baixa (Àgora) i podran ser
consultades pels interessats/es dins l'horari escolar.
Sempre que vulgueu podreu fer-hi una
ullada, picant a l'intèrfon (secretaria) i en la
mesura del possible us facilitarem l'accés.
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