
Com es tramita la sol·licitud? 

La sol·licitud de preinscripció es pot presentar de dues maneres: 

 Sol·licitud electrònica  
 Sol·licitud en suport informàtic 

Tot dependrà de la persona que presenta la sol·licitud, si aquesta es 
pot identificar de forma electrònica o no. 

 

Adreça correu electrònic 
S’estableix l’obligatorietat d’indicar una adreça electrònica per rebre la 
informació de tot el procediment. 

Identificació digital 

Per utilitzar els serveis electrònics de la Generalitat de Catalunya que 
requereixin identificació, són vàlids els següents: 

 idCAT Mòbil 
 Certificats digitals 
 DNI-e 
 Cl@ve 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/pas/alt/aeppe/presen_solici/electronica
http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/pas/alt/aeppe/presen_solici/suportinformatic
http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/pas/alt/aeppe/identificaciodigital/idcat_mobil
http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/pas/alt/aeppe/identificaciodigital/certificat_digital
http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/pas/alt/aeppe/identificaciodigital/dnie
http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/pas/alt/aeppe/identificaciodigital/clave


CALENDARI 

  

Del 15 al 24 de març de 2021: presentació de sol·licituds 

És molt important respectar les dates, perquè les sol·licituds que es presentin 
fora d'aquest termini perdran totes les prioritats que haurien pogut tenir a 
l'hora d'obtenir la plaça. Els criteris de prioritat serveixen per donar una 
puntuació a cada sol·licitud. D'aquesta manera s'estableix l'ordre d'accés a les 
places de cada centre. Cal presentar la sol·licitud i adjuntar-hi la documentació 
d'identificació o de criteris que correspongui. 

  

25 i 26 de març de 2021: presentació de documentació 

Aquests dies pots presentar documentació acreditativa que no hagis pogut 
adjuntar durant el període de presentació de sol·licituds. 

  

19 d'abril de 2021: llista de sol·licituds amb la puntuació provisional 

Un cop acabat el període de presentació de sol·licituds, els centres educatius 
estudien cadascuna de les peticions que han rebut: n'analitzen les dades, els 
criteris de prioritat que les famílies demanen que es tinguin en compte, i també 
els documents justificatius. Tot seguit, publiquen la llista de sol·licituds amb els 
barems provisionals. En aquesta llista hi ha les sol·licituds ordenades 
alfabèticament amb la puntuació que ha rebut cada sol·licitud en aplicar-hi el 
barem. 

  

Del 20 al 26 d'abril de 2021: presentació de reclamacions 

Durant aquest període, si detectes alguna errada o anomalia en el barem 
assignat, pots presentar una reclamació. 

 

 

 



  

30 d'abril de 2021: llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les 

reclamacions 

Un cop resoltes totes les reclamacions presentades, el centre publica la llista 
definitiva de sol·licituds amb la puntuació i el número de desempat 
corresponent. 

  

5 de maig de 2021: sorteig per resoldre les sol·licituds de preinscripció empatades en 

punts 

El nombre de places a cada centre educatiu és limitat. Si el nombre de peticions 
supera el d'alumnes que l'escola pot acollir, cal aplicar un sistema de desempat 
entre les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació. Per fer-ho, s'obté un 
número per sorteig a partir del qual s'ordenen totes les peticions empatades en 
punts, tenint en compte el número de desempat que s'ha assignat a cada 
sol·licitud. El sorteig tindrà lloc a les 11 hores, als serveis centrals del 
Departament d’Educació (Via Augusta, 202, Barcelona). 

  

7 de maig de 2021: llista ordenada 

Després del sorteig, s'elabora la llista de sol·licituds per a l'assignació de places. 
Per fer aquesta llista, en primer lloc es té en compte l'alumnat amb necessitats 
educatives específiques; després, la resta d'alumnes, tenint en compte les 
puntuacions de cada sol·licitud, de més a menys. 

  

Del 26 al 28 de maig de 2021: ampliació de peticions de preinscripció per a alumnes 

sense plaça assignada a cap centre 

Si no s'ha obtingut cap plaça en els centres demanats i es tracta de sol·licituds 
en les quals s’ha marcat expressament que es vol una assignació d’ofici, durant 
aquest període es poden ampliar les peticions originals i demanar places en 
centres que en tinguin de disponibles un cop fets els processos d’assignació. 

Després d’aquesta ampliació de la sol·licitud, es fa l’últim procés d’assignació 
tenint en compte aquestes peticions ampliades. 



  

4 de juny de 2021: oferta final de places escolars 

Publicació del nombre de places escolars per centre i curs. 

  

7 de juny de 2021: llista d'alumnes admesos i llista d'espera 

Finalment, es publica la llista d'alumnes admesos al centre i també la llista 
d'espera. 

 

Què he de tenir en compte durant el procés de 
preinscripció? 

Durant la preparació, presentació i seguiment de la sol·licitud de preinscripció 

 Presentació de sol·licituds 

 Presentació de documentació 

 Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional 

 Presentació de reclamacions 

 Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions 

 Sorteig per resoldre les sol·licituds de preinscripció empatades en punts 

 Llista ordenada 

 Ampliació de peticions de preinscripció per a alumnes sense plaça assignada a 

cap centre 

 Oferta final de places escolars 

 Llista d'alumnes admesos i llista d'espera 

Per confirmar la plaça obtinguda en el procés de preinscripció 

 Matriculació 

 

https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/infantil-3-6/informat/calendari/#distribuidora_f06237fd-67cc-11eb-8ecb-005056924a59_2
https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/infantil-3-6/informat/calendari/#distribuidora_f06237fd-67cc-11eb-8ecb-005056924a59_2


Reuneix tota la documentació identificativa 

Per fer la sol·licitud de preinscripció cal presentar tota la documentació necessària per 

acreditar la identitat de les famílies sol·licitants i l’acompliment dels criteris de prioritat 

d’assignació de places. Com que aquest any tots els tràmits es fan de manera 

telemàtica, 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. 

Els documents necessaris per acreditar la identitat de les famílies en la sol·licitud de 

preinscripció són: 

 Llibre de família o altres documents relatius a la filiació. 

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. 

Si el sol·licitant és estranger, necessitarà la targeta de residència on consta el 

NIE o el passaport, i si és estranger d’un país membre de la Unió Europea li 

caldrà adjuntar el document d’identitat del país d’origen. 

De manera excepcional, es poden acreditar les dades d’identificació o de filiació de 

l’alumnat estranger amb el document d’identitat, el llibre de família del país d’origen o 

la documentació alternativa que la persona pugui aportar. El director o la directora del 

centre educatiu corresponent valorarà i examinarà la documentació presentada. 

 

 

 

 

 



Quin tipus de documentació necessito per fer la 
preinscripció i com l'he de presentar? 

En fer la sol·licitud de preinscripció escolar has d'acreditar documentalment algunes de 

les dades que s'hi identifiquen, i que pots consutar a l'apartat Prepara la 

documentació. N'hi ha de dos tipus: 

 Documentació identificativa de les persones sol·licitants o de l'infant per al qual 

sol·licites plaça 

 Documentació acreditativa dels criteris de prioritat 

En tots els casos has d'escanejar o bé fotografiar per ambdues cares els documents o 

acreditacions i els has de tenir disponibles en el dispositiu que utilitzaràs per emplenar 

el formulari, ja sigui un ordinador, una tauleta o un telèfon intel·ligent. 

Quina documentació identificativa he d'aportar? 

Documentació identificativa 

 Pel que fa als documents d'identitat del pare, mare, o tutor o tutora legal, que 

faci la sol·licitud, o de l'alumne o alumna, només és obligatori adjuntar el 

document si es tracta d'un passaport o el document d'identitat d'un país 

membre de la Unió Europea. 

En el cas de DNI o NIE es validaran les dades per consulta interadministrativa, 

tot i que és convenient també tenir el document escanejat o fotografiat per si 

calgués adjuntar el document en cas que la consulta no es pogués fer, o si la 

persona està utilitzant la sol·licitud en suport informàtic. 

 Llibre de família o bé altres documents relatius a la filiació, només en el cas 

d’alumnes de P3 o que són nous al sistema educatiu català, o si s’utilitza a 

sol·licitud en suport informàtic 

En el cas que l'alumne o alumna estigui en situació d'acolliment, el document 

que cal aportar és la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers 

Socials i Famílies. 

https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/infantil-3-6/informat/prepara-documentacio/#distribuidora_096c4f5b-6a16-11eb-8e89-005056924a59_1
https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/infantil-3-6/informat/prepara-documentacio/#distribuidora_096c4f5b-6a16-11eb-8e89-005056924a59_1
https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/infantil-3-6/informat/prepara-documentacio/#distribuidora_096c4f5b-6a16-11eb-8e89-005056924a59_2


 De manera excepcional, es poden acreditar les dades d'identificació o de filiació 

de l'alumnat estranger amb el document d'identitat, el llibre de família del país 

d'origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar. 

L'examen i la valoració d'aquesta documentació quedarà en mans del director o 

directora del centre educatiu. 

 

Quins documents he de presentar per justificar la 
proximitat geogràfica al centre? 

En fer la sol·licitud de preinscripció es consultaran les dades del padró per obtenir 

l'adreça del domicili familiar. 

Si no es poguessin obtenir les dades del padró, hauràs d'acreditar la residència, 

adjuntant un certificat o volant de convivència de l'alumne, on ha de constar l'adreça 

del domicili i que l'alumne o alumna conviu com a mínim amb el pare o la mare que 

presenta la sol·licitud. 

D'altra banda, si en la sol·licitud de preinscripció es demana que es tingui en compte la 

ubicació del lloc de feina del pare, mare o tutor o tutora legal, en el cas de persones 

assalariades, és suficient si aportes el contracte laboral o un certificat emès per 

l'empresa; i en el cas de ser treballador autònom o treballadora autònoma, hauràs de 

presentar el model de l'Agència Tributària 036 o 037, on hi ha el domicili en què es 

porta a terme l'activitat. 

 

 

 

 

 

 

https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/infantil-3-6/informat/prepara-documentacio/#distribuidora_096c4f5b-6a16-11eb-8e89-005056924a59_3
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Quina documentació he de presentar per demostrar que 
un membre de la unitat familiar té una discapacitat? 

En el cas de discapacitat de l'alumne o alumna, del pare o mare, o bé d'algun germà o 

germana, igual o superior al 33 %, que estigui reconeguda per la Generalitat de 

Catalunya, es validarà aquesta informació mitjançant consultes interadministratives en 

fer la sol·licitud de preinscripció. 

Només en el cas que no es pugui validar aquesta informació o quan es tracti d'una 

discapacitat reconeguda per altres comunitats autònomes, has de presentar el 

certificat o la targeta acreditativa de la discapacitat, que emet el Departament de 

Treball, Afers Socials i Famílies o els organismes competents d'altres comunitats 

autònomes. 

A més, si és el cas, pots adjuntar el document que acrediti ser beneficiari o beneficiària 

d'una pensió d'incapacitat permanent de grau total o de gran invalidesa, o bé quan 

sigui oportú el corresponent certificat de les classes passives que tenen reconeguda 

una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat. 

 

I per justificar que som família monoparental o família 
nombrosa? 

En el cas dels carnets de família nombrosa o monoparental vigents emesos per la 

Generalitat de Catalunya, es validarà aquesta informació mitjançant consultes 

interadministratives quan facis la sol·licitud de preinscripció. 

Només en el cas que no es pugui validar aquesta informació o quan es tracti de títols 

emesos per altres comunitats autònomes, caldrà que presentis el carnet de família 

nombrosa o el de família monoparental en vigor. 
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 a) Criteris generals 

1. Existència de germans escolaritzats al centre o de pares o tutors legals que hi 

treballen.   40 punts. 

2. Proximitat del domicili habitual de l’alumne/a al centre o, si escau, proximitat del 

lloc de treball del pare o mare, tutor/a o guardador/a de fet: 

o Quan el domicili habitual es troba a l'àrea d'influència del centre: 30 punts. 

o Adreça del lloc de treball: 20 punts. 

o Quan el domicili habitual és al mateix municipi del centre sol·licitat en primer lloc, 

però no en la seva àrea d'influència: 10 punts. 

3. Renda anual de la unitat familiar. 

o Quan el pare o mare o tutor/a són beneficiaris de l’ajut de la renda garantida de 

ciutadania: 10 punts. 

4. Discapacitat de l’alumne/a, pare o mare, tutor/a o germans.    10 punts. 

 

b) Criteris complementaris 

1. L'alumne o alumna forma part d'una família nombrosa o monoparental. 

Barem: 15 punts 

 

 


