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CRITERIS D’ADMISSIÓ DE L’ALUMNAT 
 
Criteris generals 
 

- Si hi ha germans matriculats al centre o el pare, mare, tutor o tutora legal hi treballa, 40 punts.  

- Per proximitat del domicili o del lloc de treball al centre sol·licitat en primer lloc (només una opció):  

o Domicili a l'àrea de proximitat del centre, 30 punts. 

o Lloc de treball a  l'àrea de proximitat del centre, 20 punts.  

o Domicili al mateix municipi del centre, 10 punts.  

o A la ciutat de Barcelona, domicili al mateix districte del centre, 15 punts.  

 

- Si el pare, mare, tutor o tutora legal reben l'ajut de la renda mínima d'inserció, 10 punts.  

- Per discapacitat igual o superior al 33 % de l'alumne o alumna o d'un familiar de primer grau,  10 punts.  

- En el batxillerat, també es té en compte la nota mitjana.    
 

Criteris complementaris 
 

- Pel fet de formar part d'una família nombrosa o monoparental, 15 punts.  
 
 

Criteris específics: Consulta’ls al web del Departament d’Ensenyament.  

 

*Són ensenyaments gratuïts i universals el segon cicle de l’Educació Infantil, l’Educació Primària i l’Educació Secundària Obligat òria, els PQPI i 

la formació profesional de grau mitjà.  

 

 



 

DOCUMENTACIÓ IDENTIFICATIVA 

 

- Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. 

- Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor legal), o de la targeta de residència on consta el NIE si la persona 

sol·licitant és estrangera.  

- Original i fotocòpia del llibre del DNI de l’alumne/a, si en té. 

- Original i fotocòpia de la Targeta Sanitària Individual (TSI) de l’alumne/a.  

- Original i fotocòpia del llibre de vacunacions.  

 

DOCUMENTACIÓ A EFECTES DE BAREM 

 

- Certificat que acrediti l’existència de germans matriculats en un centre adscrit.  

- Certificat de convivència de l’alumne, si el domicili habitual no coincideix amb  el DNI.  

- Documentació acreditativa de ser beneficiari de la prestació econòmica de la renda mínima d’inserció.  

- Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent.  

- Original i fotocòpia del certificat de discapacitat emès pel Departament de Benestar Social i Família. S’admetran els certifi cats de disminució 

emesos per l’ICAM. Cal acreditar una discapacitat igual o superior al 33%.  

o Cal lliurar l’imprès de sol·licitud de preinscripció, degudament omplert, a la secretaria del centre escollit en PRIMERA OPCIÓ. 

o Cal sol·licitar diversos centres, per ordre de prioritat. 

o Si, un cop adjudicada la plaça en el procés de preinscripció, no es fa la matrícula en el període establert, es perd la plaça adjudi cada.  

o D’acord amb la RESOLUCIÓ EDU/452/2019 de 21 de febrer, per la qual s’aproven les normes de preinscripció i matrícula per al curs 

2019-2020 la falsedat o el frau de les dades al·legades, comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.  

 

 

www.gencat.cat/preinscripcio 
 

http://www.gencat.cat/preinscripcio

