
 
 

CALENDARI PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA CURS 2021-2022 
Segon cicle d'educació infantil, educació primària i ESO 

 

 

PREINSCRIPCIÓ 

Publicació de l’oferta inicial 

 

11 de març de 2021 

Període de presentació de sol·licituds: 

- Educació infantil segon cicle i educació primària 

- Educació secundària obligatòria 

 

del 15 al 24 de març de 2021 

del 17 al 24 de març de 2021 

 

Presentació de documentació 

 

fins al 26 de març de 2021 

Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional 

 

19 d’abril de 2021 

Termini de reclamació de la puntuació provisional 

 

del 20 al 26 d’abril de 2021 

Publicació de la llista de sol·licituds amb la puntuació un 

cop resoltes les reclamacions 

30 d’abril de 2021 

Sorteig de número de desempat 

 

5 de maig de 2021 a les 11h 

Publicació de la llista ordenada 

 

7 de maig de 2021 

Període d’ampliació de peticions per a les sol·licituds sense 

assignació (assignació d’ofici) 

 

del 26 al 28 de maig de 2021 

Publicació de l’oferta final 4 de juny de 2021 

 

Publicació de les llistes d’alumnes admesos i, si escau, de 

la llista d’espera 

 

7 de juny de 2021 

 
 

MATRÍCULA 

Període de matrícula per als alumnes preinscrits amb plaça 

assignada al segon cicle de l’educació infantil, l’educació 

primària o al primer curs de l’ESO 

 

del 14 al 18 de juny de 2021 

Període de matrícula ordinària per als alumnes preinscrits 

amb plaça al segon, tercer i quart curs de l’ESO 

 

del 28 de juny al 2 de juliol de 2021 

La publicació de la llista d’alumnes matriculats al centre procedents del procés de 

preinscripció i admissió es publicarà el 30 de setembre de 2021.      

    



 
 

CRITERIS GENERALS                              BAREM 

Existència de germans escolaritzats al centre o de pares o tutors legals que hi 

treballen 

 

40 punts 

Proximitat del domicili habitual de l’alumne/a al centre o, si escau, proximitat 

del lloc de treball del pare o mare, tutor/a o guardador/a de fet: 

- Quan el domicili habitual es troba a la zona educativa del centre 

- Adreça del lloc de treball 

- En el cas de BCN ciutat (quan el domicili habitual és al mateix districte 

municipal però no en la seva zona educativa)  

- Quan el domicili habitual és al mateix municipi però no en la seva zona 

educativa 

 

 

30 punts 

20 punts 

 

15 punts 

 

10 punts 

 

Renda anual de la unitat familiar: 

- Quan el pare o mare o tutor/a són beneficiaris de l’ajut de la renda 

garantida de ciutadania 

 

 

 

10 punts 

Discapacitat de l’alumne/a, pare o mare, tutor/a o germans 

 

10 punts  

 

CRITERI COMPLEMENTARI                             BAREM 

Pel fet de formar part d’una família nombrosa o família monoparental 

 

15 punts 

 


