
Benvolgudes famílies,

Ha arribat el moment de fer la preinscripció dels vostres fills i les vostres filles.

Us recordem que el procés serà telemàtic, a través del portal
de preinscripcio.gencat.cat .

També pots fer la teva sol·licitud electrònica mitjançant IdCAT mòbil, Clave,
T-CAT o DNI electrònic

Aquelles famílies que necessitin acompanyament per fer el tràmit telemàtic
poden trucar al telèfon 933791856.

Si la família té altres dubtes o consultes, podeu venir a la secretaria del centre
en l’horari de 9:15 a 13:00h. i 15:15 a 17:30, o trucar per telèfon i demanar cita
prèvia.

PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ CURS 2023-24

Per conèixer el sistema de baremació, cliqueu en el següent enllaç:

Sistema de puntuacions en la preinscripció escolar del curs 2023-2024
 

Per saber la documentació que cal aportar i com fer la presentació
de la preinscripció, podeu consultar a les següents pàgines:

● WEB INFORMATIVA DE LA GENERALITAT

CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ 2023-2024
INFANTIL

El 3 de març de 2023 Oferta inicial de places

Del 6 (a partir de les 9h) al 20
de març de 2023

Presentació de sol·licituds de preinscripció d’Educació Infantil de segon cicle
(I3, I4, I5) i Educació Primària

Del 8 al 20 de març de 2023 Presentació de sol·licituds de preinscripció d’Educació Secundària Obligatòria

Fins el 22 de març de 2023 Presentació de documentació que no s’hagi pogut acreditar o adjuntar en la
sol·licitud

21 d’abril de 2023 Llista de sol·licituds amb puntuació provisional

Del 22 al 28 d’abril de 2023 Termini de reclamacions, si s’escau

5 de maig de 2023 Llista de sol·licituds amb puntuació un cop resoltes les reclamacions

9 de maig de 2023 Sorteig per resoldres les sol·licituds de preinscripció empatades

https://preinscripcio.gencat.cat/ca/inici
https://accesvalidat.ensenyament.gencat.cat/wayf/wayf-IDP-SM.html?entityID=https%3A%2F%2Faccesvalidat.ensenyament.gencat.cat&return=https%3A%2F%2Faccesvalidat.ensenyament.gencat.cat%2FShibboleth.sso%2FLogin%3FSAMLDS%3D1%26target%3Dhttps%253A%252F%252Faccesvalidat.ensenyament.gencat.cat%252Fpls%252Fapex%252Ff%253Fp%253D20160079072543618%253A102
https://accesvalidat.ensenyament.gencat.cat/wayf/wayf-IDP-SM.html?entityID=https%3A%2F%2Faccesvalidat.ensenyament.gencat.cat&return=https%3A%2F%2Faccesvalidat.ensenyament.gencat.cat%2FShibboleth.sso%2FLogin%3FSAMLDS%3D1%26target%3Dhttps%253A%252F%252Faccesvalidat.ensenyament.gencat.cat%252Fpls%252Fapex%252Ff%253Fp%253D20160079072543618%253A102
https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/infantil-3-6/informat/criteris-assignacio/
https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/infantil-3-6/informat/prepara-documentacio/


11 de maig de 2023 Llista ordenada definitiva

11 de juny de 2023 Llistes d’alumnes admesos i llistes d’espera

Del 20 al 28 de juny de 2023 Matriculació d’Educació Infantil, Educació Primària i Educació Secundària

CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ 2023-2024
PRIMÀRIA

El 3 de març de 2023 Oferta inicial de places

Del 6 (a partir de les 9h) al 20
de març de 2023

Presentació de sol·licituds de preinscripció d’Educació Infantil de segon cicle
(I3, I4, I5) i Educació Primària

Fins el 22 de març de 2023 Presentació de documentació que no s’hagi pogut acreditar o adjuntar en la
sol·licitud

21 d’abril de 2023 Llista de sol·licituds amb puntuació provisional

Del 21 al 27 d’abril de 2023 Termini de reclamacions, si s’escau

3 de maig de 2023 Llista de sol·licituds amb puntuació un cop resoltes les reclamacions

9 de maig de 2023 Sorteig per resoldres les sol·licituds de preinscripció empatades

11 de maig de 2023 Llista ordenada definitiva

9 de juny de 2023 oferta final de places escolars

12 de juny de 2023 Llistes d’alumnes admesos i llistes d’espera

Del 20 al 28 de juny de 2023 Matriculació d’Educació Infantil, Educació Primària i Educació Secundària

CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ 2023-2024
SECUNDÀRIA

El 3 de març de 2023 Oferta inicial de places

Del 8 (a partir de les 9h) al 20
de març de 2023

Presentació de sol·licituds de preinscripció d’Educació Infantil de segon cicle
(I3, I4, I5) i Educació Primària

Fins el 22 de març de 2023 Presentació de documentació que no s’hagi pogut acreditar o adjuntar en la
sol·licitud

21 d’abril de 2023 Llista de sol·licituds amb puntuació provisional



Del 21 al 27 d’abril de 2023 Termini de reclamacions, si s’escau

3 de maig de 2023 Llista de sol·licituds amb puntuació un cop resoltes les reclamacions

9 de maig de 2023 Sorteig per resoldres les sol·licituds de preinscripció empatades

11 de maig de 2023 Llista ordenada definitiva

9 de juny de 2023 Oferta final de places escolars

12 de juny de 2023 Llistes d’alumnes admesos i llistes d’espera

Del 20 al 28 de juny de 2023 Matriculació d’Educació Infantil, Educació Primària i Educació Secundària


