
 
La preinscripció a P3 per al curs 2021-2022 

 a Cornellà de Llobregat 
 

Informació per a les famílies d’Escoles Bressol Municipals 



Què cal saber abans de fer la preinscripció a P3? 

La preinscripció escolar és un procediment que regula i supervisa la Generalitat de Catalunya 
des del seu propi Departament d’Educació.  
 

Els Ajuntaments hi col·laboren, per exemple, informant a les famílies i fent difusió de les 
jornades de portes obertes dels centres educatius del municipi. 
 

La preinscripció es presenta per obtenir plaça escolar  

per al vostre fill o filla. És imprescindible presentar-la en el 
termini establert, del 15 al 24 de març de 2021, aportant la 
documentació requerida. 
 
 

La matrícula és la confirmació de la inscripció del vostre fill 

o filla a una determinada escola, un cop li ha estat assignada la 
plaça. Es fa del 21 al 28 de juny presentant la documentació 
requerida al centre educatiu. 
 
 

En la preinscripció per al curs 2021/2022, poden sol·licitar plaça a P3 totes aquelles famílies 
d’infants nascuts al 2018.  

La preinscripció escolar es pot fer per a sol·licitar vacant per a qualsevol etapa educativa, per 
a qualsevol centre educatiu públic o concertat, de qualsevol municipi de Catalunya.  

Tota la informació sobre la preinscripció la trobareu a la web https://preinscripcio.gencat.cat, 
així com la sol·licitud telemàtica.  

https://preinscripcio.gencat.cat/


1.  Informar-se: 
• Revisar la normativa de preinscripció a 

https://preinscripcio.gencat.cat 
• Conèixer els centres que ofereixen P3 a la ciutat de Cornellà 
• Visitar els centres educatius en les seves jornades de portes 

obertes 
• Altres maneres d’informar-se 

2.  Prendre una decisió: 
• Elaborar un llistat d’entre 3 i 10 centres educatius per ordre de 

prioritat 

3.  Presentar la sol·licitud i fer el seguiment del procés: 
• Telemàticament a través de https://preinscripcio.gencat.cat o 

presencial al centre educatiu de primera opció amb cita prèvia 

4.  Formalitzar la matrícula al centre assignat 

5.  Començar el curs escolar 

Febrer -març 

Entre el 15 i 
el 24 de març 

Juny 

Setembre 

La preinscripció en 5 fases 

https://preinscripcio.gencat.cat/
https://preinscripcio.gencat.cat/
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Revisar la normativa de preinscripció a https://preinscripcio.gencat.cat 

El calendari del procés: 
 
• Sol·licitud de preinscripció: Del 15 al 24 de març de 2021 
 
• Presentació de documentació: 25 i 26 de març de 2021 
 
• Publicació de les llistes amb el barem provisional (els punts que teniu): 19 d'abril de 2021  
 
• Termini per reclamar errors en el barem provisional: Del 20 al 26 d'abril de 2021 
 
• Publicació de les llistes amb el barem definitiu: 30 d'abril de 2021 
 
• Sorteig del número de tall: 5 de maig de 2021 
 
• Publicació de les llistes definitives ordenades per puntuació i sorteig: 7 de maig de 2021 
 
• Resolució d’incidències a través de la Comissió d’Escolarització: Del 26 al 28 de maig de 2021 
 
• Matrícula al centre assignat: Del 21 al 28 de juny de 2021 

És molt important complir els terminis establerts en el calendari. 

https://preinscripcio.gencat.cat/


Els criteris de prioritat amb què s'ordenen les sol·licituds: 
 
Criteris generals 
•Si el fill o filla que opta a la plaça té germans o germanes que ja estan estudiant al centre sol·licitat, o si el 
pare, la mare o el tutor o la tutora legal hi treballen, s'obtenen 40 punts. 
• Si l'infant està en situació d'acolliment familiar i els fills o les filles de la família acollidora estan 
escolaritzats al centre, o el pare o mare hi treballa, també obté aquesta puntuació. 
• Quan el domicili habitual de la família es troba dins l’àrea d’influència del centre escolar que es demana 
en primer lloc, se sumen 30 punts. Recordeu que a Cornellà hi ha una sola zona d’influència educativa. 
Teniu 30 punts si viviu a Cornellà i demaneu una escola de Cornellà. 
• Quan la ubicació del lloc de feina del pare, la mare, el tutor o la tutora està dins l’àrea d’influència del 
centre triat en primer lloc, se sumen 20 punts. 
• Si un membre de la família percep la renda garantida de ciutadania, se sumen 10 punts. 
•Quan el mateix infant, el pare o la mare, o bé algun germà o germana té una discapacitat igual o superior 
al 33 %, se sumen 10 punts. 
 
Criteri complementari  
De criteri complementari, només n'hi ha un: 
•Família monoparental o nombrosa. Se sumen 15 punts addicionals. 
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Revisar la normativa de preinscripció a https://preinscripcio.gencat.cat 

Les vacants s'assignen d'acord amb la puntuació de la sol·licitud, que és la suma dels punts dels criteris de 
prioritat. En cas d'empat en la puntuació, les vacants s'assignen en funció del criteri complementari i, en 

cas que continuï l'empat, segons el resultat d'un sorteig públic. 

https://preinscripcio.gencat.cat/


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, NIE o Passaport del pare, la mare o el tutor o la tutora de l’alumne. Si algun d’aquests documents no constata el domicili a 
Cornellà, caldrà adjuntar el full d’empadronament a Cornellà si es vol optar a la puntuació per proximitat del domicili.  
 
Per acreditar els criteris de prioritat caldrà enviar la següent documentació: 
 
•Per obtenir els 40 punts per tenir germans escolaritzats al centre o pare, mare o tutor/a hi treballen no cal documentació. 
•Per obtenir els 30 punts de proximitat al domicili habitual. El DNI del pare, mare o tutor/a on consti l’adreça a la mateixa 
població on està l’escola demanada en primera opció. En cas de no tenir el DNI actualitzat, caldrà adjuntar el full 
d’empadronament al municipi, on consti l’infant a preinscriure i un dels progenitors com a mínim.  
•Per obtenir els 20 punts de proximitat del lloc de treball del pare, la mare o el tutor legal a l'escola. En el cas de les persones 
assalariades, és suficient si s’aporta el contracte laboral o un certificat emès per l’empresa. En el cas de ser treballadora o 
treballador autònom, s’haurà de presentar el model de l'Agència tributària 036 o 037, on es deixa constància del domicili en què 
es porta a terme l’activitat. 
•Per obtenir els 10 punts de la percepció de la renda garantida de ciutadania, caldrà aportar la certificació o la resolució emesa 
pel Departament de Treball, Afers Socials i Família. 
• Per obtenir els 10 punts degut a que un membre de la unitat familiar té una discapacitat igual o superior al 33 % de l’alumne, 
del pare o la mare o d’algun germà o germana, es valida mitjançant consultes interadministratives. Si no es pot validar o si es 
tracta d’una discapacitat reconeguda per altres comunitats autònomes, cal presentar el certificat o la targeta acreditativa de 
discapacitat que emet el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies o els organismes competents en altres comunitats 
autònomes. També es pot 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 retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat. 
•Per obtenir els 15 punts complementaris perquè l'alumne forma part d'una família nombrosa o monoparental, es validarà 
mitjançant consultes interadministratives quan es faci la sol·licitud de preinscripció. Només quan no sigui possible validar-ho 
perquè es tracti de títols emesos per altres comunitats autònomes, caldrà presentar el carnet de família nombrosa o el de 
família monoparental. 
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Revisar la normativa de preinscripció a https://preinscripcio.gencat.cat 

https://preinscripcio.gencat.cat/


Presentació de la sol·licitud i la documentació: 
La sol·licitud s’ha d’emplenar de forma telemàtica a través de la web 
https://preinscripcio.gencat.cat 
 
La consulta dels resultats de la preinscripció: 
Un cop presentada la sol·licitud se us assignarà un número mitjançant el qual podreu 
comprovar l’estat de la vostra sol·licitud, les llistes amb la puntuació, i l’assignació 
definitiva. 
 
La consulta del centre assignat: 
A través del vostre número de sol·licitud podreu comprovar el centre que us ha estat 
assignat. 
 
La matrícula:  
Caldrà que assistiu al centre assignat amb la documentació que es requereixi en les 
dates fixades per a la matrícula. 
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Revisar la normativa de preinscripció a https://preinscripcio.gencat.cat 

https://preinscripcio.gencat.cat/
https://preinscripcio.gencat.cat/


SURIS 

        ELS PINS 

 ANSELM  CLAVÉ 

MEDITERRÀNIA 

ANTONI GAUDÍ 

 VERDAGUER 

 TORRE DE LA MIRANDA 

ALEXANDRE 
GALÍ 

SANT   MIQUEL 

 SANT ILDEFONS 

    MONTSERRAT 
  E.E.E.M. VIROLAI 

         L’ARENY 

 ABAT OLIBA 

   ST. ANTONI  
MARIA CLARET 

 SANTA EULÀLIA 

 SAGRADA FAMÍLIA 

             EL PILAR 

ESCOLES D’INFANTIL I PRIMÀRIA PÚBLIQUES 
ESCOLES CONCERTADES 

  IGNASI IGLESIAS 

MARTINET 

DOLORS   ALMEDA 

      BETÀNIA 
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Conèixer els centres que ofereixen P3 a la ciutat de Cornellà 

Recordeu que si 
viviu a Cornellà 

teniu 30 punts per 
qualsevol escola 

de Cornellà! 
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Visitar els centres educatius en les seves jornades de portes obertes 
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Altres maneres d’informar-se 

Visiteu les webs i/o xarxes socials dels centres i les seves AMPA/AFA per conèixer 
millor les escoles que us puguin interessar.  
 
Centre educatiu: Projecte educatiu de centre, activitats singulars o projectes estrella, 
estil d’aprenentatge, valors, atenció a l’alumnat...  
 
Comunitat educativa: equip docent (perfil, trajectòria...), famílies i AMPA o AFA 
(participació i vida de centre). 
 
Funcionament: horaris, sortides, quotes, activitats extraescolars, servei de 
menjador…  
 
Centre i entorn de vida: instal·lacions, equipaments de barri, camí escolar...  
 
Oferta de places: previsió de germans a P3 i places reservades per a alumnat amb 
necessitats educatives específiques. 

Pregunteu també a famílies amb fills/es escolaritzats/des i compartiu 
impressions!!! 
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A més de la informació, quins altres aspectes podem tenir en compte? 

• Quan penseu en la tria de centre, recordeu que a totes les escoles hi ha nens i nenes que aprenen, 
mestres que treballen dur i famílies que hi posen tota la seva confiança. No hi ha escoles bones ni 
dolentes, sinó diferents projectes per a que tothom hi tingui cabuda.  
 
• Totes les escoles de Catalunya comparteixen el mateix currículum, (els continguts que els nens i nenes 
han d’aprendre en cada etapa educativa). El que pot ser diferent és la manera de treballar i assolir aquests 
aprenentatges (la metodologia). A totes les escoles s’aprèn el mateix però de diferent manera. 
 
• Penseu més enllà del P3 i observeu també l’etapa d’Educació Primària. 
 
• Valoreu les escoles properes al vostre domicili, no només per facilitar-vos l’organització familiar, sinó 
perquè la proximitat afavoreix l’autonomia dels vostres fills i filles per anar caminant a l’escola, trobar-se 
al parc amb companys/es, quedar per jugar o per fer un treball escolar… 
 
• Recordeu que una escola és viva i els seus projectes poden variar molt fins que el vostre fill o filla 
finalitza la Primària. L’escola necessita de la vostra implicació per tal d’enriquir la vida de centre i 
col·laborar en la seva construcció constant. 
 
• Controleu les vostres expectatives. L’escola és important en la vida d’un infant i la seva família, però 
encara és més important la família, les seves dinàmiques i decisions quotidianes. 

No us tanqueu només en una sola escola! Segur que hi ha més d’una que s’ajusta a les 
vostres necessitats o desitjos 
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Presentar la sol·licitud 

Entreu a https://preinscripcio.gencat.cat entre el 15 i el 24 de març per presentar la 
sol·licitud de forma telemàtica: 
 
• Heu de fer una sola sol·licitud, on s’indiquin els centres educatius que voleu per ordre de preferència. Si feu dues 
sol·licituds per un mateix infant, s’invaliden els drets de prioritat. 
 
• Us recomanem que demaneu entre 3 i 10 centres. Normalment, entre un 92 i un 98% de l’alumnat accedeix al 
centre sol·licitat en primera opció. 
 
• Heu d’enviar la sol·licitud descarregada i la documentació que justifica els criteris de prioritat al correu electrònic 
oficial de l’escola que heu posat  com a primera opció. La documentació ha d’enviar-se escanejada o fotografiada.  
 
• Rebreu un correu de confirmació conforme la sol·licitud ha estat presentada i se us assignarà un número de 
referència. És el número que us donarà més o menys prioritat segons el número de sorteig. 
 
• Recordeu que la vostra puntuació s’aplica en relació a la vostra primera opció demanada, sempre i quan aporteu 
la documentació justificativa.  
 
• Si per alguna raó, no podeu fer la sol·licitud telemàtica, poseu-vos en contacte amb l’escola que voleu posar com a 
primera opció i demaneu cita per presentar sol·licitud i documentació. 

Les sol·licituds que es rebin fora del termini, s’assignaran un cop les peticions dins el 
termini s’hagin resolt, d’acord amb les places que hagin quedat vacants.  

https://preinscripcio.gencat.cat/
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Fer el seguiment del procés 

A través de https://preinscripcio.gencat.cat i el vostre número de sol·licitud, podreu 
anar fent el seguiment del procés: 
 
 

• Assegureu-vos que la vostra sol·licitud i la documentació que acredita la vostra 
puntuació està enviada. Si no rebeu un número de sol·licitud, és possible que no s’hagi 
enviat correctament.  
 
• Quan surti el llistat amb la puntuació provisional, recordeu de revisar que la vostra 
puntuació es correspon amb el que heu documentat. Si no és correcta, heu de reclamar 
en el termini establert o participareu amb la puntuació errònia. 
 
• Quan surti el llistat amb la puntuació definitiva, comproveu que es correspon amb el 
que heu documentat. 
 
• Quan surti l’assignació definitiva de centre, en cas que no sigui la vostra primera 
opció, recordeu que en les opcions anteriors heu quedat en llista d’espera ordenats 
segons prioritat de sol·licituds. 
 
• En qualsevol dels casos, podeu anar consultant llistes de puntuació provisional i 
definitiva, així com l’assignació final, als panells d’anuncis de l’escola que heu demanat 
en primera opció. 

https://preinscripcio.gencat.cat/
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Formalitzar la matrícula al centre assignat 

La formalització de la matrícula és el que donarà dret al vostre infant a assistir a una 
determinada escola. 
 
• Un cop conegueu la vostra assignació definitiva, us heu de posar en contacte amb 
l’escola per acordar una cita per matricular. Assegureu-vos de la documentació que 
haureu de portar.  
 
• En la cita de matrícula, podreu preguntar els dubtes que us calguin abans de formalitzar 
res. 
 
• Si us oblideu de fer la matrícula en el termini, segurament l’escola es posarà en contacte 
amb vosaltres. Si no us localitzen, es considerarà que no voleu matricular i s’assignarà la 
vostra plaça al primer alumne o alumna que hagi quedat en la seva llista d’espera. 
 
• Encara que matriculeu en una escola, això no us elimina de la llista d’espera de les 
opcions anteriors que heu posat a la sol·licitud. És a dir, un cop feta la matrícula en un 
centre, us podrien trucar  d’alguna opció anterior perquè s’ha alliberat una vacant.  
 
• La llista d’espera està activa fins a primers de setembre. Un cop iniciat el curs, l’infant ja 
no pot fer un canvi de centre fins el curs següent.  
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Començar el curs escolar 

Quan comenci el curs, recordeu que la vostra actitud pot ajudar molt a l’adaptació de 
l’infant a aquesta nova etapa: 
 
• És important estar convençuts de la decisió que hem pres al moment de dur al nostre fill/a a l’escola. Si 
estem tranquils i confiats traspassarem aquesta actitud als infants. 
 
• Parlem sempre de l’escola en termes positius: t’ho passaràs molt bé, faràs amics, aprendràs coses 
noves… 
 
• Expliquem-los molt bé el que trobaran a l’escola: com es diu la mestra, si es quedaran a dinar, qui els 
recollirà després... 
 
• Portem-lo a l’escola sense presses ni nervis per evitar que l’infant es senti abandonat. 
 
• Evitem enganyar-lo amb coses que no són certes: ara vinc, serà només una estona... 
 
• Permetem que l’ infant porti  alguna joguina o objecte de casa seva. Això li permetrà estar més tranquil, 
tenir més confiança durant els primers dies. 
 
• Acomiadem-nos de l’infant afectuosament, però amb seguretat, de forma clara i breu 
 
•Tinguem present que cada infant té el seu ritme, el seu temps en el procés d’adaptació i que pot tenir 
algun retrocés. Hem d’observar i estar atents al procés per trobar la millor manera d’ajudar-lo. 
La millor manera d’entendre l’escola i d’acompanyar els vostre fills i filles en aquesta etapa 
és implicar-vos en l’AMPA o AFA per tal de col·laborar a fer una escola plural i participativa.  



Preguntes freqüents sobre la preinscripció 

  

  
 És obligatori fer la preinscripció a P3? 

No, perquè el segon cicle de l’Educació Infantil (P3, P4 i P5) no forma part de l’etapa obligatòria que comença amb primer de 
Primària i finalitza al quart de la Secundària Obligatòria (ESO). Tot i que no és obligatori, aquests cursos són molt importants 
per al desenvolupament integral de l’infant.  
 
 Cal fer la preinscripció cada curs? 
No, quan un infant està matriculat a un centre educatiu, s’entén que continuarà al proper curs. Només cal tornar a fer-la 
quan volem canviar de centre o quan passem a Educació Secundària, en la que ens caldrà que se’ns assigni un institut.   
 

 Podem esperar un any i inscriure el nostre fill o filla a P4? 
Si, la preinscripció es pot fer cada any, ja sigui per demanar escola per primera vegada o per canviar de centre. El que és cert 
és que és més fàcil entrar a una escola determinada a P3 que en altres nivells perquè el més habitual és que les classes 
estiguin plenes, i només es pot entrar si es genera una vacant.  
 
 Si mentre el nostre fill o filla cursa P3, el centre educatiu no compleix les nostres expectatives, el podem canviar de 
centre? 
Si, però no en el mateix curs. Caldria que sol·licitéssiu plaça a P4 en el proper termini de preinscripció, i caldria que hi hagués 
vacants a l’escola sol·licitada. 
 
 Què passa si no aconseguim plaça en cap dels centres sol·licitats? 
El sistema us envia un correu amb el llistat de centres de tota Catalunya on han quedat vacants del nivell sol·licitat, i en trieu 
el que més us convingui. 
 
 Si fem la preinscripció en una escola i se’ns assigna aquella escola, estem obligats a matricular? 
No, com que Educació Infantil (P3, P4 i P5) no és part de l’etapa obligatòria, no cal que matriculeu si heu decidit que no us 
convé. Tampoc hi esteu obligats si heu demanat un canvi de centre, i el nou centre assignat us convé menys que el que ja 
teníeu.  
 
 Què passa si ens oblidem de fer la preinscripció en les dates fixades? 
Un cop assignades totes les sol·licituds que s’han fet en termini, es revisarà quines són les places vacants i se us assignarà la 
més propera al vostre domicili. 
 
  
 
 
 



Departament d’Educació 
Ajuntament de Cornellà de Llobregat 

Telf. 93.474.33.99 (ext. 1709)  
a/e: ddonatei@aj-cornella.cat  
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