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Presentació de sol·licituds

Del 9 al 21 de març

La sol·licitud de preinscripció és electrònica 

Des de qualsevol ordinador, tauleta o mòbil
amb connexió a Internet.

Accedint al web:   https://preinscripcio.gencat.cat/ 

                                   

Com realitzar la preinscripció

Vídeo explicatiu 

Opció 1 : Sol·licitud electrònica. 

Caldrà disposar d'un dels següents aplicatius:

              idCat Mobil                                          T-CAT

              DNI electrònic                                     Cl@ve pin
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Opció 2 : Sol·licitud suport informàtic. 

En aquesta opció caldrà adjuntar la següent documentació:

 

Llibre de família: Pàgines del/dels titular/s i del fill/a o altres
documents relatius a la filiació. 

Document d'identitat: Per les dues cares. Progenitor/s o
tutor/s legal/s. O bé: document d'identitat del país d'origen o
targeta de residència. 

Document d'identitat del país d'origen o targeta de
residència. 

Documentació vinculada als criteris prioritaris i
complementaris que s'alleguin

Tutorial per escanejar documents en PDF des del mòbil

Us ajudem?

Demaneu cita i us
acompanyarem 
en tot el procés

972 300204

602 25 43 73

administracio@pratsdelcarrera.org

https://www.youtube.com/watch?v=HlAz2HUxo3o


Criteris de selecció de plaça

Aspectes importants

Si el nombre de sol·licituds és inferior a les places disponibles,
la plaça està assegurada.

Quan hi ha més sol·licituds que places, s’apliquen uns criteris
de prioritat per ordenar les sol·licituds i assignar les places. 

Cal presentar una única sol·licitud, si se'n presenta més d'una
quedaran automàticament anul·lades. 

Germans o germanes al mateix centre educatiu

   
Proximitat del domicili o lloc de treball al centre:

             Si el domicili es troba dins la zona educativa

             Si la ubicació del lloc de treball està dins la zona
             educativa

             Si el domicili familiar està dins del municipi, 
             però no dins la zona educativa

Renda garantida de ciutadania

Criteris generals

50
punts

30
punts

20
punts

10
punts

15
punts

https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/eso/informat/criteris-assignacio/


Criteri del pare, mare o el tutor o tutora legal treballant al 
centre educatiu

Família nombrosa

Família monoparental

Ser bessó o trigemin

Quan l'alumne o alumna es troba en situació d'acolliment
familiar

Si algun membre de la família té una discapacitat (igual o
superior al 33%)

Si s'acredita la condició de víctima de violència de gènere o
de terrorisme

Documentació que caldrà adjuntar per justificar 

Criteris complementaris

10
punts

10
punts

10
punts

10
punts

10
punts

15
punts

10
punts

Us ajudem?

Demaneu cita i us
acompanyarem 
en tot el procés

972 300204

602 25 43 73

administracio@pratsdelacarrera.org

https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/eso/informat/prepara-documentacio/


Del 9 al 21 de març : presentació de sol·licituds

21 d'abril : publicació de les llistes amb els barems
provisionals 

22-28 d'abril : reclamacions per les puntuacions provisionals

 
3 de maig : resolució de les reclamacions

9 de maig : 11 h sorteig de desempat. 

11 de maig : Publicació de la llista ordenada de sol.licituds 

10 de juny : Publicació de la llista d’alumnes admesos en cada
centre i la llista d’espera

Del 20 al 28 de juny matriculació

calendari


