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Calendari 
Difusió oferta 20 de març

Presentació sol·licituds  23 de març al 4 d'abril 

Llista amb el barem 24 d'abril

Reclamacions 25 al 27 d'abril

Llista amb barem definitiu 3 de maig

Sorteig 4 de maig

Oferta definitiva 30 de maig

Llista d'admesos 2 de juny

Període de matriculació  12 al 16 de juny 
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Informació general 

La preinscripció és un tràmit 
que cal fer per ser admès per 
primera vegada en un centre 
sostingut amb fons públics i 
per canviar de centre. 

Per la preinscripció 
cal: 

Conèixer el calendari de tot el 
procés. 

Consultar els centres i l'oferta 
de places escolars. 

Conèixer els criteris de 
prioritat amb què s'ordenen 
les sol·licituds i documentació 
necessària per justificar-los. 

Presentar la sol·licitud i la 
documentació en els terminis 
establerts. 

Els centres 
educatius 

Cada centre educatiu informa 
del seu projecte educatiu, dels 
ensenyaments que imparteix, 
de les places de què disposa, 
de l'adscripció a altres centres 
i si té mitjans específics 
d'adaptació a determinades 
discapacitats dels alumnes. 

NOTÍCIES 
Preinscripció  i matrícula
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Documentació 
Sol·licitud de preinscripció.

Certificat de empadronament (si l'adreça del DNI 
és diferent a la vivenda habitual).

Llibre de família. Pàgina on apareixen el nen o nena.

DNI/NIE/Passaport dels pares/Tutors legals.

DNI/NIE/Passaport del nen o nena si en té.

TSI (Targeta Sanitària Individual).

Carnet o informe de vacunacions.

De tota la documentació cal aportar els 
originals i la fotocòpia.
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Per a la presentació 
de sol·licituds 
consulteu horaris.  

  

Dijous 23 de març 

 De 9 a 13h i de 15 a16h. 

Divendres 24 de març 

 De 9 a 15h. 

Dilluns 27 de març 

 De 9 a 14h i de 15 a 16h. 

Dimarts 28 de març 

 De 9 a 11h i de 15 a 16h. 

Dimecres 29 de març 

 De 9 a 14h i de 15 a 16h. 

Dijous 30 de març 

 De 9 a 11h i de 15 a 16h. 

Divendres 31 de març 

 De 15 a 16h. 

Dilluns 3 d'abril 

 De 9 a 14h i de 15 a 16h. 

Dimarts 4 d'abril 

 De 9 a 11h i de 15 a 16h.


