
 

 

 

PROCÈS DE PREINSCRIPCIÓ 2021-2022 
 

 
11 de març : Publicació de l’oferta inicial de nombre de places escolars pel curs  (a la web del 
centre  https://agora.xtec.cat/ceip-santjeroni/ ) 
 

 
Del 15 al 24 de març : Presentació i/o modificació de sol·licituds 2n cicle  d’Educació Infantil 
i Primària. La presentació de sol·licitud es farà de manera telemàtica. 
 
Del 25 al 26 de març : 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 : Publicació de la llista de sol·licituds amb la puntuació provisional 

 

 

Del 20 al 26 d'abril: Presentació de reclamacions al barem provisional 

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

 
30 d'abril: Publicació de llistes amb el barem 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 seu número de desempat corresponents. 

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

 
7 de maig : Publicació llistes ordenades 
 

 
Del 26 al 28 de maig : ampliació de peticions de preinscripció per  alumnes sense plaça 
assignada a cap centre 
Si no s'ha obtingut cap plaça en els centres demanats per a P3 o en les places d’ofici, es poden 
ampliar les peticions originals i demanar places en centres que en tinguin de disponibles. 

4 de juny : Publicació de l’oferta final 
7 de juny : Llista d'alumnes admesos i llista d'espera 
 

 

Del 14 al 18 de juny: Matriculació 

Un cop s’ha publicat la llista final d’alumnes admesos en cada centre, comença el període de 
matriculació dels alumnes preinscrits amb plaça assignada. 

La matriculació es farà de manera virtual. 

 
 

Escola d’Educació Infantil i Primària Sant Jeroni 
Telèfon 93 899 78 49  
Correu electrònic: a8027146@xtec.cat 
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