
 

1 
 

 

CURS 2022 / 2023 

PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ 

EDUCACIÓ INFANTIL / EDUCACIÓ PRIMÀRIA / ESO 

 

CALENDARI i CRITERIS GENERALS D’ADMISSIÓ D’ALUMNES 

 

50 PUNTS: Quan l’alumne o alumna té germans o germanes escolaritzats a l’escola Canigó  

30 PUNTS: Quan el domicili de la persona sol·licitant estigui en l’àrea de proximitat del centre. Zona C  
Centre-Sant Josep-Sant Feliu 

20 PUNTS: Quan la ubicació del lloc de feina del pare, la mare, el tutor o la tutora està dins la zona 
educativa del centre triat en primer lloc.  

10 PUNTS: Quan el domicili de la persona sol·licitant és al mateix municipi on és ubicat el centre 
sol·licitat en primer lloc, però no és la seva àrea d’influència. 

15 PUNTS: Si la família percep la renda garantida de ciutadania. 

 

  CRITERIS COMPLEMENTARIS (només en cas d’empat) 

10 PUNTS: Pare, mare, tutor o tutora legal treballant al centre en el moment que es 
presenta la sol·licitud. 

10 PUNTS: Quan l’infant forma part d’una família nombrosa 

10 PUNTS: Quan l’infant forma part d’una família monoparental 

10 PUNTS: Ser bessó o trigemin 

10 PUNTS: Quan l’alumne o alumna es troba en situació d’acolliment familiar 

15 PUNTS: Quan el mateix infant, el pare o la mare, o bé algun germà o germana té un discapacitat 
igual o superior al 33% 

10 PUNTS: Si s’acredita la condició de víctima de violència de gènere o de terrorisme  

4 de març                                Publicació de l’oferta de places del centre  

Del 7 al 21 de març         Presentació i o modificació de sol·licituds 2n.cicle d’E. Infantil i Primària   

Del 9 al 21 de març                Presentació i o modificació de sol·licituds d’ESO                

22 i 23 de març          Presentació de documentació que no s’hagi pogut presentar en la  

                                                   sol·licitud              

21 d’abril                                  Publicació de la llista de sol·licituds amb la puntuació provisional 

22 al 28 d’abril            Presentació de reclamacions per a la llista amb la puntuació provisional 

3 de maig          Publicació de la llista amb la puntuació, resoltes les reclamacions           

9 de maig                      Sorteig del número de desempat 

11 de maig           Publicació de la llista ordenada                      

9 de juny                                  Publicació de l’oferta final 

10 de juny           Publicació de la llista d’admesos i la llista d’espera 

Del 21 al 29 de juny               Període de matriculació E. Infantil, E. Primària i ESO 
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ELS DOCUMENTS NECESSARIS PER ACREDITAR ELS CRITERIS DE PRIORITAT SÓN: 

 

 Per justificar la proximitat del domicili habitual a l'escola:  

o En enviar la sol·licitud es programa la consulta automatitzada del padró. Aquesta consulta 

serveix per confirmar l'adreça del domicili familiar.  

o 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 acreditar la proximitat del lloc de treball del pare, la mare o el tutor legal a l'escola: 

o En el cas de les persones assalariades, és suficient si s'aporta el contracte laboral o un certificat 

emès per l'empresa.  

o 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. 

 Per justificar la renda garantida de ciutadania:  

o  Aportació de documents com la certificació o la resolució emesa pel Departament de Treball, Afers 

Socials i Família. 

o .  

DOCUMENTACIÓ NECESSARIA PER A LA PREINSCRIPCIÓ 

 Llibre de família o altres documents relatius a la filiació. 

o Quan l'alumne estigui en situació d’acolliment, el document que cal aportar és la resolució 

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

 DNI del pare, la mare o el tutor o la tutora de l’alumne. 

o Si el sol·licitant és estranger, necessitarà la targeta de residència on consta el NIE o el passaport, i 

si és d’un país membre de la Unió Europea li caldrà adjuntar el document d’identitat del país 

d’origen. 

 Si l’alumne o alumna ja ha estat escolaritzat 

o Número d’identificació de l’alumne de RALC  

Aquest codi es pot consultar al web preinscripció.gencat.cat, en l'apartat Consulta de 

l'identificador de l'alumne. És important verificar també que tota la informació que hi apareix és 

correcta. En cas contrari, cal sol·licitar una rectificació de les dades. 

 

Cal escanejar o fotografiar tots els documents demanats per ambdues cares i tenir-los disponibles en el dispositiu 

que utilitzareu per emplenar el formulari de preinscripció, ja sigui un ordinador, una tauleta o un telèfon intel·ligent, 

per tal de poder-los adjuntar. 
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PROCEDIMENT I INSTRUCCIONS PER OMPLIR LA SOL.LICITUD 

• Totes les sol·licituds són en format telemàtic, per tant, no hi ha la possibilitat de full de preinscripció en paper.  

• No cal lliurar cap documentació presencialment al centre educatiu que indiqueu en primera opció.  

• Hi ha dos tipus de sol·licitud:  

o Electrònica: cal identificació digital  

o Suport informàtic: sense identificació digital 

Puc presentar dues sol·licituds? 

 NO, en cap cas. S’ha de presentar una sola sol·licitud i indicar-hi per ordre de preferència els diferents centres als 

que us interessa inscriure la vostra filla o fill. (fins a un màxim de 10 centres) 

Si tinc dubtes omplint la sol·licitud on em puc adreçar?  

Podeu posar-vos en contacte telefònic amb el centre que escolliu inscriure el vostre fill o filla en primera opció, en 

horari d’oficina, i us ajudaran a complimentar el procés.  

 

Com puc saber els criteris pels barems i la seva puntuació?  

Trobareu tota la informació sobre criteris, calendari i la resta d’informació respecte el procés de preinscripció a la 
pàgina web         https://preinscripcio.gencat.cat/ca/inici  
 

INFORMACIONS I/O RECOMANACIONS:  

 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 08018406, el necessitareu si ens demaneu 

com a centre de primera opció. 

 Cenyiu-vos al calendari establert del 7 al 21 de març per Educació Infantil i Primària i del 9 al 21 de març 

per ESO. 

 Teniu temps per adjuntar tota la documentació fins el 23 de març. Enviar la sol·licitud o la documentació 

fora de termini us fa perdre tots els drets d’adscripció.  

 L’oferta de places és de 22 places ordinàries i 3 places NEE, reservades a alumnat amb necessitats 

educatives específiques, aquestes 3 places queden reservades fins el 31 d’agost de 2022, a partir de l’1 de 

setembre, hi haurà una llista d’espera per poder accedir a les places de NEE que quedin vacants.  

. 

 

https://preinscripcio.gencat.cat/ca/inici
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El Departament d'Educació posa a l'abast de les famílies les següents eines: 
 
1.- Web de la preinscripció  
 
    https://preinscripcio.gencat.cat/ca/inici/ 
 
     és l'espai d'acompanyament a les famílies en el procés de preinscripció escolar. 
 
2.- Butlletí Infoescola 
 
     https://educacio.gencat.cat/ca/departament/publicacions/butlletins/infoescola/butlleti-29/index.html 
 
     Es tracta d'una edició especial de la preinscripció escolar. 
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