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DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR EN EL MOMENT DE LA PREINSCRIPCIÓ PER 

EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA TOTS ELS ALUMNES 

https://preinscripcio.gencat.cat/ca/inici/ 
 
 
 

 

Des del curs passat totes les sol·licituds són en format telemàtic, per tant, no hi ha la possibilitat de 

full de preinscripció en paper. Per tant, no caldrà lliurar cap documentació presencialment al centre 

educatiu que indiqueu en primera opció. 

 

Hi ha dos tipus de sol·licitud: 

 

1. SOL·LICITUD ELECTRÒNICA: Mitjançant certificat digital, com DNI electrònic, Cl@ve, IdCat, etc. Si 

no es disposa de cap certificat, es pot generar un de forma fàcil, l’idCat Mòbil, si es compleixen els 

següents requisits: 

 

• Ser major de 16 anys 

• Disposar de DNI/NIE/Passaport/Doc identificador d’un país de la UE o targeta 

de residència comunitària 

• Disposar d’adreça de correu electrònic i un telèfon mòbil a efectes  

d’identificació i contacte 

• Targeta sanitària per la teva identificació 

 

A l’adreça https://idcatmobil.seu.cat/ hi trobareu les instruccions pas a pas de com fer-ho. 

Per utilitzar l’idCAT Mòbil només cal introduir el número de document d’identitat i el número de telèfon 

mòbil en el web on calgui identificar-se electrònicament per fer un tràmit. Tot seguit es rep un missatge 

al telèfon, que conté una clau d’accés per a introduir-la en el web. En aquest cas, al tràmit de sol·licitud 

de preinscripció. 

Una vegada identificats, caldrà entrar el número d’identificació de l’alumne/a (IDALU) que us 

proporcionarà l’escola on està matriculat per poder recuperar les seves dades personals i acadèmiques, 

omplir les preferències i enviar la sol·licitud. En la majoria de casos no caldrà fer res més ni adjuntar cap 

tipus de documentació, donat que s’haurà fet l’intercanvi de validació de les vostres dades amb totes les 

administracions 

implicades. 

 

2. SOL·LICITUD EN SUPORT INFORMÀTIC: Caldrà identificar l’alumne/a amb el seu núm. 

d’Identificació d’alumne i omplir el formulari -a l’enviar-ho es farà l’intercanvi de dades amb les 

administracions implicades- i adjuntar escanejada o fotografiada la documentació d’identificació i filiació 

(DNI, llibre de família, etc.), juntament amb la que al·legueu a efectes de barems i que no s’hagi pogut 

validar. 

Recordeu que només s’ha de presentar una única sol·licitud i indicar-hi per ordre de preferència els 

diferents centres als que us interessa inscriure la vostra filla o fill. 

Si teniu dubtes omplint la sol·licitud, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres i us ajudarem a 

complimentar el procés. 

Us fem arribar tota la informació sobre criteris, calendari i la resta d’informació respecte el procés de 

preinscripció  que també podeu trobar a la pàgina web https://preinscripcio.gencat.cat/ca/inici 

 
INFORMACIONS I/O RECOMANACIONS: 

 

Us recomanem: 

• Tenir fotografiada o escanejada la documentació en el mateix dispositiu des d’on es fa la sol·licitud. 

• El codi de centre de la nostra escola és 08007032. El necessitareu per indicar a quin centre voleu 

preinscriure-us. 

• Demaneu al vostre centre actual el Núm. d’Identificació de l’alumne (IDALU) per poder lligar la 

sol·licitud al seu expedient acadèmic i personal. 

• Cenyiu-vos al calendari establert, lliurar la sol·licitud o la documentació fora de termini us fa perdre 

tots els drets d’adscripció amb el risc que això comporta de quedar-se sense plaça al centre que heu 

triat. 

 
DO: 
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DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA EN CADA CAS: 

 

Per fer la sol·licitud de preinscripció cal presentar tota la documentació necessària per acreditar la 

identitat de les famílies sol·licitants i l'acompliment dels criteris d'assignació de places. És important que 

tinguis a mà una còpia de cada un dels documents que s'hagi de presentar. 

 

 

1 

 

FOTOCÒPIA DEL LLIBRE DE FAMÍLIA:  
 

 Pàgina del matrimoni.            Pàgina de l’interessat/da. 

 

O altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne/a està en situació d’acolliment, la resolució 

de l’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 

 

2 

 

FOTOCÒPIA DEL DNI O EQUIVALENT: 
 De l’alumne/a 

 Del pare / tutor 

 De la mare / tutora 
 

 
 

 

 

 

 Germans al centre educatiu: 

 

- Un alumne té germans escolaritzats al centre quan aquests hi estan escolaritzats en el moment de 

presentar la sol·licitud de preinscripció. 

 

 Pares i mares que treballen al centre educatiu:   

 

- Un pare o mare o tutor legal hi treballa quan en el moment de presentar la preinscripció exerceix en el 

centre una activitat continuada amb una jornada mínima en el centre de 10 hores setmanals. 

 

 Proximitat de domicili: 

 

- Per justificar la proximitat del domicili habitual a l'escola. En enviar la sol·licitud es programa la 

consulta automatitzada del padró. Aquesta consulta serveix per confirmar l'adreça del domicili 

familiar. Si no es poden obtenir les dades del padró cal acreditar la residència adjuntant un certificat 

o volant de convivència de l'alumne, on ha de constar l'adreça del domicili i acreditar que l'alumne viu 

com a mínim amb el pare o la mare que presenta la sol·licitud. 

 

- Per justificar la proximitat del domicili habitual a l'escola. En el cas de les persones assalariades, és 

suficient si s'aporta el contracte laboral o un certificat emès per l'empresa. En el cas de ser 

treballadora o treballador autònom, s'haurà de presentar el model de l'Agència tributària 036 o 037, 

on es deixa constància del domicili en què es porta a terme l'activitat. 

 

 Renda garantida de ciutadania:  

 

- Aportació de documents com la certificació o la resolució emesa pel Departament de Drets Socials. 

 

 Família nombrosa o monoparental: 

 

- Aquesta informació es validarà mitjançant consultes interadministratives quan es faci la sol·licitud de 

preinscripció. Només quan no sigui possible validar-ho perquè es tracti de títols emesos per altres 

comunitats autònomes, caldrà presentar el carnet de família nombrosa o el de família monoparental. 

 

 Haver nascut en un part múltiple: 

 

- S’acredita amb el llibre de família. 
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 Discapacitat (igual o superior al 33%):  

 

- Original i fotocòpia de la targeta acreditativa de la discapacitat o del certificat de discapacitat de la 

persona que al·lega aquesta condició emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la 

persona que al·legui aquesta condició. També s’admeten els certificats de discapacitat emesos pels 

organismes competents d’altres comunitats autònomes. 

 

 Víctima de violència de gènere o de terrorisme:  

 

- S’acredita amb la sentència judicial de qualsevol ordre jurisdiccional, l’ordre de protecció vigent o 

l’informe dels serveis socials o el certificat que acredita la condició de víctima de terrorisme que emet 

la Subdirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo del Ministeri de l’Interior. 

 

 

Per a més informació:  

 

- web del Departament d’Educació 

- https://preinscripcio.gencat.cat/ca/inici 

 

- Consorci d’Educació de Barcelona  

- www.edubcn.cat.  

 
 

https://preinscripcio.gencat.cat/ca/inici
http://www.edubcn.cat/


 

DOCUMENTACIÓ 

PREINSCRIPCIÓ 
 

 

Codi:  Rev.: 01 Data: 11/05/2020                   Pàgina 4 de 4  
 

 

BAREMS DE PRIORITAT D’ADMISSIÓ 
 

CRITERIS GENERALS 
 

Criteri Situació Punts 

Germans   Quan l’alumne/a té germans o germanes escolaritzats al centre. 50 

 

 

Domicili 

Domicili de la persona sol·licitant dins de l’àrea d’influència del centre. 30 

Domicili del lloc de treball del pare o la mare, el tutor o la tutora, dins de 

l’àrea d’influència del centre (exclou l’anterior). 

20 

Domicili habitual al mateix municipi del centre sol·licitat en primer lloc, però 

no en la seva àrea d’influència. 

10 

Ciutat de 

Barcelona 

Domicili habitual al mateix districte municipal del centre sol·licitat en primer 

lloc, però, no en la seva àrea d’influència. 

15 

Renda anual Quan el pare, mare, tutor o tutora siguin beneficiaris de l’ajut de la renda 

mínima d’inserció, calculat en funció dels fills a càrrec de la persona 
perceptora. 

15 

 

CRITERIS COMPLEMENTARIS 
 

Criteri Situació Punts 

Pares Pares o tutors legals que treballen al centre. 10 

Família nombrosa 
o monoparental 

Formar part d’una família nombrosa o monoparental. 15 

Germans bessons 

o trigèmins 

Quan l’alumne hagi nascut en un part múltiple. 10 

Discapacitat Alumne o alumna, pare, mare, tutor/a o germans de l’alumne/e amb 

discapacitat igual o superior al 33% 

15 

Condició de 
víctima 

Condició de víctima de violència de gènere o terrorisme. 10 

Ç 

 

Nota: Les sol·licituds s’ordenen, en primer lloc, pel criteri específic de prioritat, després pels criteris generals i en acabar pels 

criteris complementaris. En les situacions d’empat que es produeixin després d’aplicar aquests criteris, l’ordenació de les 
sol·licituds afectades es fa per sorteig públic. A aquests efectes es pren en consideració el número assignat aleatòriament a cada 
sol·licitud. 

 

 

Calendari de preinscripció 2022 – 2023 
 

Educació Infantil i Primària 
Fases de la preinscripció Dates 

Publicació del nombre de places escolars per centre i curs. 4 de març 

Presentació de sol·licituds amb suport informàtic Del 7 al 21 de març 

Presentació de documentació 22 i 23 de març 

Publicació de les llistes de sol·licituds amb el barem provisional 21 d’abril 

Presentació de reclamacions al barem provisional Del 22 al 28 d’abril 

Publicació de les llistes de sol·licituds un cop resoltes les reclamacions 3 de maig 

Sorteig públic per resoldre les sol·licituds empatades en punts 9 de maig 

Període d'ampliació de peticions per a alumnes sense plaça assignada a 
cap centre 

Del 27 de maig a l’1 de juny 

Publicació de l’oferta final de places escolars 9 de juny 

Publicació de les llistes d’assignació i llista d’espera 10 de juny 

Període de matriculació (Infantil i Primària) Del 21 al 29 de juny 

 


