
CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ 
PER AL CURS 2018-2019

Publicació de l’oferta inicial  Dilluns 9 d’abril de 2018

Presentació de sol·licituds   
Es pot presentar documentació fins al dia 25 d’abril de 2018.

De divendres 13 d’abril a dimarts 24 d’abril,  
ambdós inclosos

Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció  
al centre amb el barem provisional 1

Dijous 3 de maig

Termini de reclamació del barem provisional en el centre  De divendres 4 a dimarts 8 de maig 

Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció  
al centre amb el barem, un cop resoltes les reclamacions.

Dijous 10 de maig

Sorteig del número de desempat 2 Divendres 11 de maig

Publicació de la llista ordenada definitiva 3 Dimarts 15 de maig

Termini de lliurament del formulari d’ampliació  
de sol·licituds de centres de l’alumnat no assignat  
en el procés de preinscripció

De dijous 31 de maig a dilluns 4 de juny

Publicació de l’oferta final Dilluns 11 de juny  

Publicació de la relació definitiva de l’alumnat admès  
i, si s’escau, de la llista d’espera 4

Dimarts 12 de juny 

Períodes de matrícula

1. Per a l’alumnat assignat al 2n cicle d’educació infantil,  
a l’educació primària i al 1r curs de l’ESO

De dijous 21 a dimecres 27 de juny,  
ambdós inclosos

2. Per a l’alumnat assignat al 2n, 3r i 4t curs de l’ESO  
(o per confirmar la plaça assignada a l’ESO en cas  
de l’alumnat pendent de l’avaluació de setembre)

De dilluns 25 a divendres 29 de juny,   
ambdós inclosos

3. Matrícula extraordinària per a l’alumnat de l’ESO pendent 
de l’avaluació de setembre

De dimecres 5 a divendres 7 de setembre,  
ambdós inclosos

Publicació de la llista de l’alumnat matriculat al centre  
procedent del procés de preinscripció i admissió

Dilluns 1 d’octubre

1. Si es va demanar a la sol·licitud de preinscripció, la família rebrà aquesta informació a través d’un missatge al correu electrònic. La llista 
es publica per ordre alfabètic. S’ha de consultar aquesta llista per comprovar si les dades són correctes i per saber quin és el número aleatori 
per al sorteig. 2. El sorteig es duu a terme als Serveis Centrals del Departament d’Ensenyament (Via Augusta, 202, Barcelona). 3. S’ha de 
consultar aquesta llista per comprovar si hi hagut canvis. No es tracta encara de la relació definitiva d’alumnat admès. 4. Si es va demanar a 
la sol·licitud de preinscripció, la família rebrà aquesta informació a través d’un missatge al correu electrònic.
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Segon cicle d’educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria


