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Què heu
de saber?

On us podeu informar
Les dates clau
Les preguntes més freqüents

Versión en
castellano

On us
podeu
informar?
Utilitzeu els codis
QR per accedir a la
informació digital
al moment

i
Sessions informatives
de districte
(Calendari a la pàgina 4)
Per conèixer la informació bàsica del
procés de preinscripció i l’oferta de
places general del districte.

Centre d’ajuda amb guia,
àudios i molt més
Portes obertes
Informeu-vos de les sessions digitals
o presencials per conèixer els projectes
educatius dels centres propers al vostre
domicili, els serveis i les activitats
extraescolars, les places disponibles,
l’equip docent...

edubcn.cat

Tota la informació de l’oferta
educativa de Barcelona: guia
de centres educatius de la ciutat,
zones educatives i centres de
proximitat al domicili, centres
adscrits, nous centres, activitats
de portes obertes…

preinscripcio.gencat.cat
Tota la informació per informarvos abans de la preinscripció
en línia, per acompanyar-vos
durant la formalització, la
presentació i el seguiment de
la sol·licitud i, finalment, per
fer la matriculació al centre
assignat. A l’apartat «Centre
d’ajuda» hi trobareu diversos
materials digitals de suport
(guia, preguntes més freqüents,
vídeos, podcasts…).

• També podeu venir a les xerrades
adreçades a famílies en aquesta
situació. Consulteu-ne el calendari a
edubcn.cat/SessionsInformatives.

NOVETAT!

Consulteu al web preinscripcio.gencat.cat
(Departament d’Educació) els diferents
recursos multimèdia d’ajuda:
preguntes més freqüents, guia de
preinscripció i matrícula del curs 20222023, podcasts informatius en format
àudio sobre les diferents fases del
procés de preinscripció (criteris de
prioritat i puntuació, calendari i dates
clau) o com es formalitza el tràmit de
sol·licitud en línia.

Per a infants amb necessitats
educatives específiques
El vostre fill o filla requereix un
acompanyament educatiu específic
o creieu que podria necessitar un
suport educatiu especial (retard en el
desenvolupament, discapacitats físiques
o sensorials, trastorns…)?
• Empleneu el formulari
que trobareu a través del QR o a
edubcn.cat/formulariNEE perquè
ens puguem posar en contacte amb
vosaltres, estudiar el vostre cas i
orientar-vos en l’escolarització del
vostre fill o filla.

Vídeo Com es fa la
preinscripció en línia
S’hi explica, pas a pas, com s’emplena
la sol·licitud de preinscripció
digital i com s’hi adjunta, si escau, la
documentació necessària perquè es
puguin aplicar els criteris de priorització.
El vídeo estarà disponible a l’adreça
web vinculada al codi QR en dates més
properes a l’obertura del tràmit en línia.

Suport a la preinscripció
en línia (amb cita prèvia)
Oficines de suport a l’escolarització:
Horaris de cada oficina a
edubcn.cat/oficines

Ciutat Vella (placeta del Pi, 2),
Eixample (carrer de Roger de Llúria,
1-3), Gràcia-Horta (carrer de la Mare de
Déu de la Salut, 87) Nou Barris (carrer
del Nil, 27 i Centre Cívic Zona Nord, al
carrer de Vallcivera, 14), Sant Andreu
(carrer de Sant Adrià, 20. Recinte de Can
Fabra), Sant Martí (carrer de Cristóbal
de Moura, 223), Sants-Montjuïc (carrer
de Muntadas, 5).
• Atenció informativa a les famílies,
a partir de l’1 de març.
• Suport a la preinscripció en línia,
a partir del 7 de març.

Oficina d’Atenció del Consorci
d’Educació de Barcelona (carrer de
Roger de Llúria, 1-3).
També us poden donar suport els
centres educatius d’educació infantil,
primària i secundària.

i

Informació telefònica

Atenció Ciutadana. Generalitat
de Catalunya:
Tel. 012 | educacio.gencat.cat
Ajuntament de Barcelona:
Tel. 010 | barcelona.cat/educacio
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Calendari
de les
sessions
informatives

Sessions amb places limitades.
Cal inscripció per assistir-hi.
Sessions en directe al canal de
Youtube del Consorci d’Educació.
Hi pot haver canvis (dates
i formats).

CAL IN
SCRIP
PRÈ VIA CIÓ

Districtes

Data

Hora

Lloc

Ciutat Vella

Dilluns
21 de febrer

16 h

Centre Cívic Pati Llimona
Carrer del Regomir, 3

Eixample

Dilluns
14 de febrer

16 h

Centre Cívic Urgell
Carrer del Comte d’Urgell, 145

Gràcia

Dimecres
16 de febrer

16 h

Espai Jove La Fontana
Carrer Gran de Gràcia, 190

Horta-Guinardó

Dimarts
15 de febrer

16 h

Torre Jussana
Avinguda del Cardenal Vidal
i Barraquer, 30

Les Corts

Dijous
24 de febrer

16 h

Sala de Plens del Districte
Plaça de Comas, 18

Nou Barris

Dimecres
23 de febrer

16 h

Escola d’Hoteleria i Turisme
de Barcelona (Sala de Graus)
Carrer del Pintor Alsamora, 3

Sant Andreu

Dijous
24 de febrer

16 h

Josep Bota
Carrer de Sant Adrià, 20

Sant Martí

Dijous
24 de febrer

16 h

Auditori Sant Martí
Plaça d’Angeleta Ferrer, 2

Sants-Montjuïc

Dilluns
14 de febrer

16 h

Casinet d’Hostafrancs
Carrer del Rector Triadó, 53

Sarrià - Sant
Gervasi

Dijous
17 de febrer

17 h

Biblioteca
Sant Gervasi - Joan Maragall
Carrer de Sant Gervasi
de Cassoles, 85

Les dates
clau

No pressuposeu res
sense haver visitat
un centre. Cada any
s’inicien nous projectes
i metodologies.

Del 14 al 26
de febrer
Assistiu a les sessions
informatives de districte
generals.

Al febrer
i al març
Coneixeu els centres
propers al vostre domicili
amb les activitats de
portes obertes.

Al març
Preneu una decisió
familiar i concreteu els
centres on sol·licitareu
plaça per ordre de
preferència. Prepareu la
documentació.

Del 7 al 21
de març
Presenteu digitalment la
sol·licitud de preinscripció
(formulari en línia) amb les
10 opcions prioritzades i la
documentació necessària.

A partir
de l’abril
Consulteu a edubcn.cat
les dates per seguir pas a
pas la resolució i
l’assignació de places:
1. Publicació dels
barems provisionals
2. Reclamacions
de barem
3. Desempat
4. Barems definitius
5. Llista de places
adjudicades i llistes
d’espera

Al juny
Recordeu de fer la
matrícula al centre
corresponent per confirmar
la plaça obtinguda.

T
NOVETA

Sessions informatives per a
famílies amb infants amb
necessitats educatives específiques.
Consulteu-ne les dates a
edubcn.cat/SessionsInformatives.
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Les
preguntes
més
frequents

?

Com hem de fer
la sol·licitud en línia?
Enguany la sol·licitud només la podeu
fer per Internet a través del formulari
que trobareu al web
preinscripcio.gencat.cat. En el
moment d’introduir les dades, també
hi podeu adjuntar la documentació
necessària, que prèviament heu
d’haver digitalitzat (escanejat o
fotografiat). Un cop introduïdes les
dades, la vostra petició quedarà
enregistrada i rebreu el comprovant
corresponent per correu electrònic.
Podeu accedir i modificar la vostra
petició durant tot el termini de
presentació de sol·licituds. No cal que
presenteu cap document als centres.

El sistema garanteix
la qualitat educativa
a qualsevol centre de
la xarxa. Escolliu 10
opcions prioritzades.

?

A partir del vostre domicili, podeu saber
en quins centres públics i concertats
podeu obtenir la màxima puntuació
per proximitat (criteri prioritari). També
podeu obtenir punts a partir del lloc de
treball. Podeu saber la llista de centres
introduint l’adreça del domicili o del lloc
de treball a edubcn.cat o a cada centre
educatiu.

?

6

On podem saber quina és
l’oferta de places escolars
i què són les places
reservades?
Cada centre us pot informar de
les places que oferirà el curs que
ve. Pregunteu quina és la previsió
de places per a germans a P3 i de
places reservades per a alumnat
amb necessitats específiques. Amb
aquestes places de reserva garantim
una escola inclusiva i equitativa
per a tot l’alumnat, sigui quina sigui
la seva situació personal, social o
econòmica o el moment en què
s’incorporen al sistema educatiu. Per
això enguany com a novetat, encara
que no hagin estat ocupades durant la
preinscripció, les places de reserva es
mantenen fins a principi de curs per a
alumnat amb necessitats educatives
específiques. També us podeu
informar de l’oferta general a les
xerrades de districte i a edubcn.cat.

Com funcionen els criteris
de prioritat i el sistema de
punts?
Els criteris (prioritaris i complementaris)
serveixen per ordenar i assignar les
sol·licituds de places. Els criteris
prioritaris serveixen per ordenar les
sol·licituds de preinscripció (proximitat,
germans al centre, renda anual). En
cas d’empat, s’apliquen els punts
obtinguts per criteris complementaris
(família nombrosa, família
monoparental, discapacitat, pare o
mare treballant al centre, acolliment,
part múltiple, etc.). I, si encara hi ha
empat, es té en compte l’ordenació per
sorteig públic.

NOVETAT!
?

De quina manera s’atorguen
els punts per proximitat?

NOVETAT!
?

Quina puntuació donen els
criteris de prioritat? Hi ha
hagut canvis?
Els criteris s’han reordenat i n’han
aparegut de nous: els criteris prioritaris
i els complementaris.

Criteris prioritaris

• Tenir germans al centre suma
50 punts. És el criteri que atorga
més prioritat.

• Els punts per proximitat són: 30 punts
si el centre és a la llista consultada a
edubcn.cat/CentresProximitat a partir
del vostre domicili habitual; 20 punts a
la llista consultada a partir del vostre
lloc de treball; 15 punts si el centre és
al vostre districte però fora de la vostra
zona educativa, i 10 punts si el centre
és fora de la vostra zona educativa
però a Barcelona.
• El criteri per la renda anual suma
15 punts.

Criteris complementaris (el
compliment de cada supòsit dona
punts addicionals):

• Discapacitat en l’alumne/a, pare,
mare, tutor/a o germans ja no és un
criteri general sinó complementari i
suma 15 punts.

• Tenir el pare, la mare o el tutor/a
treballant al centre ja no és un criteri
general sinó complementari i suma
10 punts.
• Ser família nombrosa suma 10 punts.
• Ser família monoparental suma
10 punts.

• Ser alumnes nascuts en part múltiple
és un nou criteri i suma 10 punts.

• Ser alumne/a en situació d’acolliment
familiar és un nou criteri i suma
10 punts.

• Ser víctima de violència de gènere o
terrorisme és un nou criteri i suma
10 punts.
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?

Per què és important
pensar bé la primera
opció?

no cal aportar el llibre de família;
consulteu el vostre identificador
d’alumne/a educacio.gencat.cat).
• A preinscripcio.gencat.cat
hi trobareu la documentació
específica que us cal per acreditar
diversos criteris de prioritat,
com ara si esteu en situació
d’acolliment, si sou persones
estrangeres, si el domicili habitual
no coincideix amb el dels vostres
documents d’identitat, etc.

Cada família heu d’omplir 10
opcions de centres. El recompte
de punts es farà a partir dels punts
aplicables a la primera opció
segons els diversos criteris, i
aquesta puntuació es mantindrà en
la resta d’opcions escollides.

?

I després de presentar la
sol·licitud, què passa?
Un cop rebudes totes les
sol·licituds, es publicarà un resultat
(barem) provisional amb les
puntuacions obtingudes. Estigueu
atents a les dates de publicació
a edubcn.cat, perquè les famílies
disposeu d’un període de tres dies
per presentar reclamacions a la
puntuació rebuda si hi teniu alguna
objecció, abans que es faci el
sorteig de desempat.

?

?

El 99 % de famílies de P3 van obtenir
el curs passat una plaça entre les
opcions escollides. Omplir les 10
opcions és important. Les famílies
que, tot i així, no obtenen una plaça
en cap opció escollida reben un
missatge per correu electrònic
per poder ampliar la sol·licitud de
preinscripció (segona volta) en
centres on hagin quedat vacants.
Si no es fa aquesta ampliació en un
termini de tres dies, l’Administració
assigna una plaça d’ofici en funció
de les places disponibles al final del
procés.

Quina és la documentació
necessària?
A la sol·licitud de preinscripció
en línia s’hi ha d’adjuntar la
documentació bàsica següent,
prèviament digitalitzada
(escanejada o fotografiada):

• DNI o NIE digitalitzat, si no
heu fet la sol·licitud amb un
sistema d’identificació digital
(DNI electrònic o IdCAT mòbil,
etc.); passaport (estrangers) o
document d’identitat digitalitzat
(residents comunitaris de la UE).
• Llibre de família (en cas que
tingueu identificador d’alumne

Ens podem quedar sense
plaça? Què és la plaça
d’ofici?

?

?

Què hem de fer si no tenim
mitjans digitals o necessitem
suport per fer la preinscripció
en línia?
Us heu d’adreçar, concertant cita
prèvia, a les oficines de suport a
l’escolarització o a l’Oficina d’Atenció
del Consorci (pàgina 3 d’aquest fullet).

?

Què hem de fer si creiem
que el nostre fill o filla potser
té necessitats específiques
d’atenció o de seguiment
educatiu relacionades amb un
retard en el desenvolupament
o amb dificultats
d’aprenentatge?

específiques (discapacitat, retard en
el desenvolupament) i podreu optar a
una plaça reservada que us garantirà
una atenció educativa personalitzada.
Heu de saber que hi ha necessitats molt
diverses que demanen diferents tipus
d’acompanyament educatiu. Detectar-ho
aviat permet fer un disseny personalitzat
de l’aprenentatge de l’infant o del
jove per tal de potenciar les seves
capacitats i desenvolupar les habilitats
per a una vida en entorns normalitzats.
Els centres tenen professionals per
atendre aquestes situacions i la majoria
de l’alumnat amb aquest tipus de
dificultats (lleus i moderades) pot seguir
un creixement i progrés educatiu de
qualitat i inclusiu en qualsevol centre
educatiu de Barcelona.

Primer de tot, abans de fer la
preinscripció, empleneu el
formulari que trobareu a
edubcn.cat/formulariNEE per tal
que ens puguem posar en contacte
amb vosaltres, estudiar el vostre
cas i orientar-vos en l’escolarització
del vostre fill o filla. I, en segon
lloc, quan feu la preinscripció
marqueu l’opció “A” a la pregunta
sobre necessitats educatives

Els centres concertats
segueixen un procés de
preinscripció diferent?
No, tots els centres, públics i
concertats, segueixen el mateix
procés i normativa.
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En l’educació,
fem equip
A Barcelona, teniu molt a prop una
xarxa d’escoles, instituts, professionals,
programes i recursos educatius que faran
equip amb vosaltres per a l’educació dels
vostres filles i filles. Descobriu-los!

108

escoles bressol
municipals i
llars d’infants
públiques

166

176

63

centres
centres de
d’infantil,
secundària
primària i
institut escola

35

40

124

300

centres
concertats

centres
d’educació
especial

biblioteques

88

17

91

equipaments
infantils
i de joves

espais familiars

centres cívics
i casals

equipaments
esportius

espais públics
i equipaments
municipals per
a una escola
segura

