
 

CALENDARI PREINSCRIPCIÓ  

BATXILLERAT 2023 2024 
 

 

Fases de la preinscripció               Dates 

Difusió de l'oferta de places escolars 18 d’abril 

Presentació de sol·licituds (tramesa electrònica o presentació en paper) 19 al 25 d’abril 

Presentació de documentació Fins al 26 d’abril 

Publicació de llistes amb el barem provisional 22 de maig 

Presentació de reclamacions 22 al 29 de maig 

Publicació de llistes amb el barem un cop resoltes les reclamacions 2 de juny 

Sorteig del número per al desempat 2 de juny 

Publicació de llistes ordenades definitives 8 de juny 

Publicació oferta definitiva de places escolars 20 de juny 

Publicació de les llistes d' admesos i d’espera    21 de juny 

Període de matrícula ordinària 22 de juny al 3 de juliol 

  
 
   

   

 PROCEDIMENT PER FER LA PREINSCRIPCIÓ 

 

Aquest curs totes les sol·licituds són en format telemàtic, per tant, no hi ha la possibilitat de lliurar el 

full de preinscripció en paper. 

Hi ha dos tipus de sol·licitud: 

 Electrònica: cal identificació digital 

 Suport informàtic: sense identificació digital. 

 

En el cas de fer servir la sol·licitud electrònica, l’haureu de fer mitjançant un certificat digital, com 

DNI electrònic, Cl@ve, idCat, etc.  

Una vegada identificats, caldrà introduir el número d’identificació de l’alumne/a que us 

proporcionarà l’escola on està matriculat i així recuperar les seves dades. En la majoria dels casos 

no caldrà fer res més ni adjuntar cap tipus de documentació. 

 

Si feu la sol·licitud en suport informàtic, caldrà identificar l’alumne/a amb el seu número 

d’identificació, omplir el formulari i enviar-lo. També haureu d’adjuntar escanejada o fotografiada la 

documentació d’identificació i filiació (DNI, llibre de família, etc), juntament amb la que al·legueu a 

efectes de barem i que no s’hagi pogut validar. 

 

 



 

CRITERIS DE PRIORITAT I COMPLEMENTARIS 
 
Criteris específics de prioritat 

Tenen preferència els alumnes que procedeixen del Centre Educatiu Projecte. 

 
Criteris prioritaris: 

 Germans matriculats al centre: 50 punts. 

 Proximitat: podeu consultar a través del següent enllaç si disposeu dels 30 punts de proximitat: 

http://bit.ly/2mEq9oL. 

 Domicili dins l’àrea de proximitat: 30 punts. 

 Lloc de treball a l'àrea de proximitat: 20 punts. 

 A Barcelona ciutat: 10 punts. 

 Renda garantida de ciutadania: 15 punts. 

 Expedient acadèmic: se suma la qualificació mitjana dels estudis que permeten l’accés a 

batxillerat. 

 

Criteris complementaris 

   Família nombrosa: 10 punts. 

  Família monoparental: 10 punts. 

  Alumnat nascut en part múltiple: 10 punts. 

  Alumnat en situació d’acolliment familiar: 10 punts. 

  Ser víctima de violència de gènere o de terrorisme: 10 punts. 

  Discapacitat igual o superior al 30% de l'alumne, pare o mare, o el germà o germana: 15 

punts. 

  Pare/mare o tutor/a treballant al centre: 10 punts. 

 

 

 

 

 

HORARI DE SECRETARIA DURANT EL PERIODE DE PREINSCRIPCIÓ 

TOTS ELS MATINS DE 9:30  A 13 H. 

DILLUNS I DIMARTS DE 15:30 A 17:30 H. 

 



 

 


