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Les famílies heu de presentar una sol·licitud, indicant la llista ordenada de centres que demaneu  i 

especificant-ne les circumstàncies (residència habitual, si l’infant té un germà o germana al mateix 

centre, si té alguna necessitat educativa específica...).  

Només es pot presentar una sol·licitud per alumne o alumna.  

Cal emplenar la sol·licitud electrònica o en suport informàtic que hi ha al web 

preinscripcio.gencat.cat, en el termini establert. 

El termini de presentació de sol·licituds per al segon cicle d'educació infantil i  primària serà del 

15 al 24 de març de 2021.  

Una vegada enviada, es rep, per correu electrònic, el resguard de la presentació de sol·licitud, on 

s’especifica si cal adjuntar alguna documentació fotografiada o escanejada. 

En la sol·licitud, és molt important indicar el màxim de centres (fins a 10) i també si es vol una 

plaça d’ofici, en cas que no s’assigni cap dels centres demanats. Si marqueu l’opció de plaça d’ofici us 

assegureu que, al final del procés, si no heu obtingut una plaça en cap dels centres sol·licitats, se us 

n’assigni una, perquè no us quedeu sense plaça en un centre del territori. 

Totes les sol·licituds per a P3  obtindran una assignació. 

 

Com s’ha de fer? 

Enguany la sol·licitud de preinscripció és electrònica i es pot fer des de qualsevol ordinador, tauleta 

o mòbil amb connexió a Internet, accedint al web preinscripcio.gencat.cat 

1.- Amb identificació digital   

Cal que el pare, la mare o el tutor o tutora legal que faci el tràmit tingui una eina d’identificació 

digital, com pot ser la T-CAT, el DNI electrònic, el sistema Cl@ve o l’ IdCAT Mòbil  

(https://idcatmobil.seu.cat) 

2.- En suport informàtic  

Si no es pot obtenir una identificació digital, s’ha d’utilitzar la sol·licitud en suport informàtic, en 

què caldrà adjuntar la documentació identificativa de la persona sol·licitant per motius 

de seguretat.  

 

Criteris de prioritat 

. Si té germanes o germans que ja estan escolaritzats en el mateix centre, o la mare o el pare hi 

treballa: 40 punts. 

. Si el domicili habitual està dins la zona d’influència del centre: 30 punts, si la mare o el pare 

treballa dins l’àrea d’influència: 20 punts 

. Si la família percep la renda garantida de ciutadania: 10 punts. 

. Si l’alumne o alumna, el pare o mare, o el germà o germana té una discapacitat igual o superior 

al 33 %: 10 punts. 
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En cas d’empatar en punts, es té en compte si la família és nombrosa o monoparental. I si encara 

continua l’empat, les sol·licituds s’ordenen pel número que prèviament se’ls ha donat aleatòriament, 

a partir d’un número obtingut per sorteig. 

 

Documentació identificativa 

Preinscripció a P3 o d’alumnes que mai han  estat escolaritzats a Catalunya:  

. LLibre de família o si és el cas, passaport o document d’identitat d’un país membre de la Unió 

Europea. 

Preinscripció d’alumnes d’altres cursos i ja escolaritzats a Catalunya: 

. Amb sol·licitud electrònica  cal especificar el RALC ( número identificador del Registre d’Alumnes 

de Catalunya) i  no cal aportar cap document identificatiu perquè les dades ja 

consten al Registre. 

. Si s’utilitza la sol·licitud en suport informàtic (sense identificació electrònica), cal adjuntar-hi: 

Llibre de família  i el DNI  del pare o mare que presenta la sol·licitud 

 

Documentació de criteris 

En general, només cal adjuntar, a la sol·licitud, la documentació acreditativa si la consulta 

automàtica de dades no obté resultats. En aquest cas, es detalla la documentació per presentar al 

resguard de la sol·licitud de preinscripció. 

. Si té germans o germanes que ja estan escolaritzats en el mateix centre, o la mare, pare o tutor 

legal hi treballa: no cal presentar cap document. 

. Segons la proximitat del domicili habitual al centre educatiu: es consultaran electrònicament les 

dades del padró per obtenir l’adreça del domicili familiar. Si no es poden obtenir, aleshores caldrà 

adjuntar un certificat o volant de convivència de l’alumne o alumna, on ha de constar l’adreça del 

domicili i que l’infant o jove conviu com a mínim amb el pare o mare que fa la sol·licitud. 

. Segons la proximitat del lloc de treball a l’escola: en aquest cas, sempre cal presentar el contracte 

laboral o certificat de l’empresa; en el cas de treballadora o treballador autònom, el formulari de la 

declaració censal d’alta, modificació i baixa de l’Agència Tributària. 

. Si la família percep la renda garantida de ciutadania: l’acreditació de ser-ne beneficiària. 

. Si l’alumne o alumna, tutor o tutora, o germà o germana té una discapacitat igual o superior al 

33 %: es consultaran electrònicament les bases de dades del Departament de Treball, Afers Socials i 

Famílies. Només si no es pot obtenir la informació, o la certificació és d’una altra comunitat 

autònoma, cal adjuntar el títol que correspongui. 

. Per al criteri complementari de formar part de família nombrosa o monoparental: es consultaran 

electrònicament les bases de dades del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Només si no 

es pot obtenir la informació, o és d’una altra comunitat autònoma, cal adjuntar el títol que 

correspongui. 
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Calendari 

. Presentació de la sol·licitud d’ Educació infantil de segon cicle i educació 

primària: del 15 al 24 de març de 2021. 

. Publicació de la llista de sol·licituds que s’han  presentat en cada centre amb la puntuació 

provisional obtinguda: 19 d’abril (es poden presentar reclamacions electrònicament, 

en cas de desacord, del 20 al 26 d’abril). 

. Publicació de la llista de sol·licituds que s’han presentat en cada centre, un cop resoltes les 

reclamacions: 30 d’abril. 

. Sorteig públic del número de desempat, que serveix per resoldre les situacions d’empat després 

d’aplicar els criteris de prioritat: 5 de maig a les 11 hores, als serveis centrals del Departament 

d’Educació. 

. Publicació de la llista ordenada de sol·licituds: 7 de maig. 

. Publicació de la llista d’alumnes admesos en cada centre i de la llista d’espera: 7 de juny. 

. Matrícula: del 14 al 18 de juny, de P3 a 1r d’ESO 

 

Totes les publicacions dels resultats de la preinscripció es poden consultar, en les dates indicades al 

calendari, en el centre triat com a primera opció i en les oficines municipals d’escolarització. 

També es poden consultar els resultats individuals en el web preinscripcio.gencat.cat, en què cal 

indicar: el codi de la sol·licitud, que es facilita mitjançant un missatge a l’adreça electrònica 

indicada en la sol·licitud (si no es rep el missatge, cal consultar el correu brossa), i el número 

d’identificació personal (DNI, NIE o passaport) del pare o mare que s’ha indicat en la sol·licitud com 

a referent per fer les consultes. 

És molt important consultar les dades del barem provisional; i si no s’està d’acord amb els punts 

atorgats o se’n detecta alguna errada, es pot presentar una reclamació electrònica al centre, 

adjuntant la documentació fotografiada o escanejada que correspongui. 

Un cop s’han ordenat les sol·licituds, tenint en compte les adscripcions i simultaneïtat, els criteris de 

prioritat i el número de desempat, es fa l’assignació de places, que també es pot consultar al centre 

o per Internet.  

 

Més informació 

On pots trobar més informació sobre la preinscripció i la matrícula? 

Al web de la preinscripció: preinscripcio.gencat.cat 

A Twitter, Instagram i Facebook: @educaciocat                                                                                                                                     

 

Roses, març 2021 

https://preinscripcio.gencat.cat/

