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PREGUNTES FREQÜENTS SOBRE LA PREINSCRIPCIÓ I 
MATRÍCULA 2021-2022   

El Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya regula el procés 

de preinscripció i matrícula de l'alumnat als centres del Servei d'Educació 

de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments 
sostinguts amb fons públics. 

Com a novetat, aquest any les famílies haureu de fer el procés de 

preinscripció de manera telemàtica al web preinscripcio.gencat.cat. Per 
tant, no hi ha la possibilitat de full de preinscripció en paper. 

Hi ha dos tipus de sol·licitud: 

o Electrònica: cal identificació digital 

o Suport informàtic: sense identificació digital 

 

 Quina diferència hi ha entre la preinscripció i la matrícula? 
La preinscripció és el procés per demanar plaça en un centre educatiu. La 

matrícula és el procés per confirmar la inscripció al centre un cop s'hi ha 
obtingut plaça. Per tant, la preinscripció no és vàlida a efectes de matrícula 

si aquesta no es fa efectiva al centre en el termini corresponent. 

 

 Quins són els terminis de presentació de sol·licituds? 
Enguany, la presentació de sol·licituds de preinscripció per al curs escolar 

2021-2022 tindrà lloc durant aquests períodes: 
 Educació infantil de segon cicle i educació primària 

del 15 al 24 de març de 2021 
 Educació secundària obligatòria 

del 17 al 24 de març de 2021 
 

 Qui ha de sol·licitar la preinscripció? 
L’alumnat que vulgui: 

Ser admès per primera vegada a un centre per cursar qualsevol 
ensenyament sufragat amb fons públics. 

 Accedir a P-3. 
 Canviar de centre. 

Els alumnes que cursen 6è curs d’educació primària al nostre centre (IE  

Onze de Setembre) només han de fer preinscripció per cursar 1r d’ESO si 
volen canviar de centre, al centre on vulguin anar. 

 
 Quin és el codi de l’IE Onze de Setembre? 

El nostre codi és 08077061 
 

 

 

http://www.preinscripcio.gencat.cat/
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 Quina documentació s’ha de presentar per a la preinscripció? 
La documentació obligatòria que heu de presentar per a la preinscripció 

és la següent: 

 Si feu la preinscripció amb el formulari amb autenticació 

electrònica (disposeu d’identificació digital: IdCat Mòbil, DNI 
Electrònic, T-CAT, Cl@ve, etc.), no caldrà que adjunteu el 

vostre document d’identitat, excepte en el cas de Passaport o 
document d’identitat d’un país de la UE, on caldrà adjuntar la 

documentació. 

 Si no disposeu d’un sistema d’autentificació electrònica (IdCat 

Mòbil, DNI electrònic, T-CAT, Cl@ve) i feu servir el formulari en 
suport telemàtic, caldrà que acrediteu la identitat adjuntant el 

DNI, NIE, passaport o document d’identitat d’un país membre 
de la Unió Europea prèviament escanejat o fotografiat. 

 Llibre de família o altres documents relatius a la filiació o la 
Resolució d’acolliment del Departament en cas que l’alumne 

estigui en règim d’acollida. 

En el cas de les sol·licituds de preinscripció de P4 a 2n  ESO, les dades es 
recuperaran a través del número de Registre d’Alumnes de Catalunya, que 

es pot consultar a la pàgina web  número identificador. 

Excepcionalment, es poden acreditar les dades d'identificació o filiació de 

l'alumnat estranger amb el DNI, el llibre de família del país d'origen o la 
documentació alternativa que la persona pugui aportar. 

Recomanacions: 

 Documentació: És important que tingui escanejada o fotografiada en 

el mateix dispositiu des d’on faran la sol·licitud tota aquella 

documentació que puguin haver de presentar adjunta. Cal escanejar 

o fotografiar tots els documents demanats per ambdues cares. 

 Persona sol·licitant: Per tal de reduir malentesos, caldria indicar que 

la persona sol·licitant SEMPRE és l’alumne/a, malgrat s’identifiquin 

amb un certificat digital d’algun dels progenitors o tutores 

Addicionalment, caldrà adjuntar la documentació necessària per 
acreditar la puntuació del barem que al·leguem (general i, si s’escau, 

específica). 

 Quina documentació necessiteu per fer la preinscripció d’un 

menor en situació d’acolliment? 
En casos de situació d'acolliment, cal aportar la Resolució d'acolliment 

del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 
 

 
 

 

http://educacio.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/identificador-alumne
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 Com es fa l’assignació de plaça si hi ha més sol·licituds que 
places d’oferta en un centre? 

Per establir l’ordre d’admissió en aquells casos en què hi ha més sol·licituds 
que places d’oferta en un centre, se segueix el següent sistema de 

puntuacions. 

 

Tipus criteri Criteri Punts Observacions 

General Germà o 
germana 

escolaritzats al 
centre, o pare 

o mare que 
treballi al 

centre. 

Alumne en 

situació 
d’acollida si els 

fills/es estan 
escolaritzats al 

centre 

40 Acreditació per part 
del centre 

Proximitat 
geogràfica si el 

domicili es 
troba dins 

de l’àrea 
d’influència 

 

 

30 Només es pot al·legar un  
criteri de proximitat. 
EI i EP: 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. 

 

ESO: A St Quirze tot el municipi es 

considera zona única en aquest criteri 
Per tant no cal acreditar proximitat. 

 

 

 

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.  

 

 

 

 

Quant el domicili habitual és al 

mateix municipi que el centre 

sol·licitant en primer lloc, però no 

és la seva àrea d’influència 

Proximitat 
geogràfica 

segons el lloc 
de treball 

20 

Proximitat del 
domicili dins 

del municipi 

10 

Renda mínima 
garantida de 

15 Quan el pare o mare o tutor/a 
siguin beneficiaris d’aquest 
ajut. Documentació 
acreditativa de ser 

https://www.edubcn.cat/ca/alumnat_i_familia/informacio_general_matriculacio/arees_influencia/que_son
https://www.edubcn.cat/ca/alumnat_i_familia/informacio_general_matriculacio/arees_influencia/que_son
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ciutadania beneficiari/ària de la prestació 
econòmica de la renda mínima 
d’inserció. 

Discapacitat 

de l’alumne/a, 
germà/na, 

pare/mare, 

tutor/a amb 
discapacitat + 

o = 33% 

15 La validació es fa a través de 
consultes interadministratrives 
 

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. 

 

Complementari Família 

monoparental 
o nombrosa 

10 La validació es fa a través de 
consultes interadministratrives 

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. 

---------------------------Sorteig------------------------- 

Cal tenir en compte, que només s’apliquen la puntuació del criteri 
complementari en cas d’empat amb la puntuació general. Si tot i així, 

continua havent-hi empat, es decideix segons el número de desempat que 
s’ha designat en el sorteig. 

La baremació de les sol·licituds 

 Es poden sumar les puntuacions que corresponen al lloc de 
residència i al lloc de treball? 

No, no es poden sumar aquestes puntuacions. 

 Si un centre de secundària obligatòria no cobreix la totalitat 
de la seva oferta de places vacants amb la demanda d’alumnat 

escolaritzat en centres adscrits, pot completar-la amb 
sol·licituds d’alumnat procedent d’escoles no adscrites? 

Sí, es pot donar el cas. Durant el procés d’assignació de places, tenen 

preferència les sol·licituds corresponents a  l’alumnat  de les escoles 
adscrites al centre. Si, després d’aquest procés, encara romanen places 

disponibles, s’assignen les sol·licituds, segons l’ordre de petició –primer 
les que l’han demanat en primera opció- i, entre aquestes, segons 
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l’ordre de la puntuació obtinguda pels criteris generals (germans, 
proximitat, etc.), el complementari i si s’escau pel desempat. En 

conseqüència, un cop assignades les sol·licituds d’alumnat escolaritzat 
en centres adscrits, tindran preferència en l’assignació de les places 

disponibles l’alumnat que el demana en primera opció respecte al que ho 

fa en segona, i sempre ordenat d’acord amb el barem obtingut. 
 

 Com funciona la puntuació per germans? 
Si un alumne/a sol·licitant té un germà o germana escolaritzat, és a dir, 

matriculat i assistint al centre en el moment de la preinscripció, en 
qualsevol dels ensenyaments que el centre imparteixi, se li han de 

comptar els punts per germans/es al centre. 
 

 Què passa en cas de bessons ? 
Es faran els tràmits necessaris perquè tots dos entrin en el mateix centre 

en el cas de bessons. 
 

 Es consideren germans els fills no comuns d'una parella? 
Els fills no comuns de parelles estables que formen una família 

reconstituïda i viuen en el nucli familiar es consideren germans a l'efecte 

d’aplicar el criteri general de barem de germans al centre. 
 

 Quan es considera que una parella és estable? 
Es considera que una parella és estable si està casada, està inscrita en el 

registre de parelles de fet o conviu des de fa un mínim de 2 anys. S’ha 
d'acreditar, respectivament, amb el llibre de família, el certificat d’inscripció 

al registre de parelles de fet o el certificat de convivència històric on es 
constati que la parella conviu des de fa un mínim de 2 anys. 

Els progenitors han de tenir la guarda i custòdia dels fills no comuns i 
aquests han de conviure amb la parella. La filiació s’ha d'acreditar amb el 

llibre de família, la guarda i custòdia amb el conveni regulador de la 
separació o del divorci i la convivència amb la parella amb un certificat de 

convivència. 

 Com s’ordenen les sol·licituds? 

Per accedir al segon cicle d’educació infantil i primària s’apliquen els criteris 
generals i, en cas d’empat, els criteris complementaris. Si persisteix 

l’empat es té en compte l’ordenació de les sol·licituds per sorteig públic. 
Per accedir a l’educació secundària obligatòria i al batxillerat no artístic, 

primer es tenen en compte els criteris específics de prioritat (adscripció 
entre centres i simultaneïtat d’estudis). A continuació s’apliquen els criteris 

generals i, en cas d’empat, els criteris complementaris. Si persisteix 
l’empat es té en compte l’ordenació de les sol·licituds per sorteig públic. 
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 Quants centres heu d’indicar a la llista de la sol·licitud de 

preinscripció? 

A la sol·licitud de preinscripció, les famílies heu d’especificar una llista de 

possibles escoles o instituts ordenada per preferència. En aquesta llista, es 

poden indicar fins a un màxim de deu centres. 

És molt important que relacioneu el màxim número de centres en la vostra 

sol·licitud per tal d’exhaurir les possibilitats de què se us assigni un centre 

en la primera fase. Així, evitareu haver de fer l’assignació ampliada o que 

se us hagi de fer una assignació d’ofici si, al final del procés, no se us ha 

pogut assignar plaça en cap dels centres triats. Només podreu romandre en 

la llista d’espera d’aquells centres que hagueu indicat en la sol·licitud. 

 S’ha de fer constar el número identificador de l’alumne en la 

preinscripció? 

No, en cas de l’alumnat que fa la preinscripció per primera vegada a P3 i 

de l’alumnat que fa la preinscripció per primera vegada en qualsevol nivell 

del sistema públic d’educació de Catalunya. 

Sí, és obligatori fer constar en la sol·licitud el número identificador de 

l’alumne en el cas que l’alumne hagi estat escolaritzat a Catalunya a partir 

del curs 2016-2017 al segon cicle d’educació infantil i als ensenyaments 

obligatoris, batxillerat o cicles formatius de formació professional o d'arts 

plàstiques i disseny. 

La direcció del centre on hagi cursat aquests ensenyaments és la 

responsable de facilitar el número identificador de l’alumne a les famílies. 

Figura en els informes del nostre alumnat i també podeu consultar a 

número identificador. 

 Es pot presentar més d'una sol·licitud de preinscripció? 

No, la presentació de més d’una sol·licitud per accedir a ensenyaments 

inclosos en un mateix procediment de preinscripció comporta la invalidació 

dels drets de prioritat que puguin correspondre. 

Si per falta d’acord entre les persones que comparteixen la pàtria potestat 

del menor hi ha una duplicitat de sol·licituds o una sol·licitud de 

preinscripció per canviar de centre, i mentre no hi hagi una resolució 

judicial, es prioritza la continuïtat al mateix centre on està escolaritzat 

l’alumne o alumna i s’anul·len les sol·licituds de preinscripció. Quan es 

tracta de nova matrícula o en altres circumstàncies que les comissions de 

garanties d’admissió considerin, escoltades les persones interessades, les 

comissions anul·len una de les sol·licituds. 

 

 

http://educacio.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/identificador-alumne
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 Què passa una vegada s’ha presentat la sol·licitud de 

preinscripció? 

Una vegada finalitzada la sol·licitud, la família rebrà un resguard de la 

sol·licitud per correu electrònic. En aquest resguard, s'indicarà si és 

necessari presentar documentació addicional. 

Els resultats de la preinscripció els publicaran els centres triats com a 

primera opció.  

També es podrà conèixer el resultat de manera individual des de la pàgina 

web preinscripcio.gencat.cat. 

 Quan se sap si l'alumne/a ha estat admès? 

En les dates indicades al calendari de cada ensenyament, els centres 

publiquen les següents llistes del procés de preinscripció i matrícula: 

 Llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació 

provisional. 

 Llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació 

un cop resoltes les reclamacions. 

 Llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació 

definitiva. ATENCIÓ: aquesta llista no és encara la d’assignació 

de plaça; cal esperar la relació definitiva de l’alumnat admès, 

doncs cal resoldre les assignacions de l’alumnat NEE a plaça de 

reserva 

 Llistes d’alumnat admès al centre. 

 És possible que no tingui plaça en el centre que he sol·licitat 

en primer lloc? 

Sí, per això convé que feu constar més d’un centre, ordenats per ordre de 

prioritat (sempre en un únic full de preinscripció) per tal que, en cas de no 

poder accedir a la primera opció, la plaça adjudicada s’ajusti el més 

possible a les preferències manifestades. 

 

 Què és l’assignació d’ofici? 

L’assignació d’ofici és aquella que es produeix al final del procés de 

preinscripció per a sol·licituds que, tenint marcada l’opció en el formulari, 

no han aconseguit plaça en cap de les opcions consignades en la 

sol·licitud. 

 

 Per què m’apareix marcada l’opció de plaça d’ofici quan faig la 

preinscripció per a P3 o per a 1r d’ESO? 

Quan realitzem la sol·licitud telemàtica, si ho fem per al primer nivell 

d’educació infantil o primer d’ESO, per defecte, el sistema interpreta que la 

sol·licitud ha de ser considerada d’ofici i així apareixerà consignat en el  

http://www.preinscripcio.gencat.cat/
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resguard de la nostra sol·licitud, malgrat nosaltres no ho haguem marcat 

explícitament. Amb això, l’administració es compromet a garantir que 

tothom qui fa una sol·licitud en aquests nivells, al final del procés, 

tindrà dret a una plaça del servei d’educació de Catalunya.   

 

 Què suposa haver marcat plaça d'ofici? 

Com ja hem dit, suposa tenir la garantia que, un cop finalitzat el procés, 

tindrem una plaça garantida. Ara bé, en tot moment podem reservar-nos 

la possibilitat d’exercir el nostre dret a formalitzar la matrícula en 

aquesta plaça o deixar-la córrer si volem restar en el centre on ja hi 

som. 

En nivells intermedis –no a P3 o a 1r d’ESO- podem marcar-la o no, en 

funció de si volem assegurar que podem optar a una plaça al final del 

procés o, per contra, si volem mirar de fer un canvi de centre a un centre 

determinat, però no ens interessa fer el canvi si no és, precisament, en 

aquell centre. 

 Es pot canviar de centre un cop iniciat el curs? 

Un cop iniciat el curs, les sol·licituds d'admissió en el segon cicle d'educació 

infantil, en educació primària i en educació secundària obligatòria només 

s'atenen, tenint en compte les places vacants existents,  si s’han produït 

canvis de domicili a un altre municipi, o districte en el cas de Barcelona, 

dels pares, mares, tutors/es o guardadors/es. 

 

 Quan s’ha d’efectuar la matrícula? 

La matrícula dels alumnes admesos es formalitza en les dates que estableix 

el calendari corresponent a cada ensenyament. 

Els alumnes que no formalitzen la matrícula en el període establert es 

considera que renuncien a la plaça adjudicada, llevat que es produeixi un 

endarreriment per causes justificades. 

 Quina documentació s’ha de presentar per a la matrícula? 

A més de la documentació enviada quan es presenta la sol·licitud de 

preinscripció, per formalitzar la matrícula cal aportar: 

 Còpia del carnet de vacunacions en el qual figurin les dosis de 

les vacunes rebudes amb les dates corresponents. Quan no es 

tingui el carnet de vacunacions, s’ha d’enviar un certificat 

mèdic oficial o el carnet de salut de l’infant en el qual figurin les 

dosis de les vacunes rebudes amb les dates corresponents. Si 

el nen/a no ha estat vacunat per indicació mèdica o per altres 

circumstàncies, cal enviar un certificat mèdic oficial justificatiu. 

 Què has de fer si has estat admès?Matricular-te dins del termini 

establert. No matricular-se suposa la pèrdua de la plaça. 


