CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA CURS 2022-2023
SEGON CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL ( de 3 a 6 anys)
Preinscripció- Segon cicle d’educació infantil ( de 3 a 6 anys)
Publicació de l’oferta inicial
de places

Període de presentació de
sol·licituds

Presentació de documentació
acreditativa que no s’hagi
pogut adjuntar durant el
període de presentació de
sol·licituds

4 de març de 2022

Publicació del nombre de places escolars
per centre i curs.

Del 7 al 21 de març de
2022 ( a partir de les 9
hores)

És molt important respectar les dates,
perquè les sol·licituds que es presentin
fora d'aquest termini perdran totes les
prioritats que haurien pogut tenir a l'hora
d'obtenir la plaça. Els criteris de prioritat
serveixen per donar una puntuació a
cada sol·licitud. D'aquesta manera
s'estableix l'ordre d'accés a les places de
cada centre. Cal presentar la sol·licitud i
adjuntar-hi
la
documentació
d'identificació o de criteris que
correspongui.

Del 22 al 23 de març de
2022

Aquests dies pots presentar
documentació acreditativa que no hagis
pogut adjuntar durant el període de
presentació de sol·licituds.

21 d’abril de 2022

Un cop acabat el període de presentació
de sol·licituds, els centres educatius
estudien cadascuna de les peticions que
han rebut: n'analitzen les dades, els
criteris que les famílies demanen que es
tinguin en compte, i també els
documents justificatius. Tot seguit,
publiquen la llista de sol·licituds amb la
puntuació provisional. En aquesta llista hi
ha
les
sol·licituds
ordenades
alfabèticament amb la puntuació que ha
rebut cada sol·licitud en aplicar-hi el
barem.

Del 22 al 28 d'abril de
2022

Durant aquest període, si detectes
alguna errada o anomalia en el barem
assignat, pots presentar una reclamació
(utilitzant l'eina electrònica per adjuntar
reclamacions).

Publicació de la llista de
sol·licituds de preinscripcions
al centre amb la puntuació un
cop resoltes les reclamacions

3 de maig de 2022

Un cop resoltes totes les reclamacions
presentades, el centre publica la llista de
sol·licituds amb la puntuació i el número
de desempat corresponent.

Sorteig del número de
desempat

9 de maig de 2022, a
les 11h, als Serveis
Centrals del
Departament
d’Ensenyament (Via
Augusta, 202,
Barcelona)

El nombre de places a cada centre
educatiu és limitat. Si el nombre de
peticions supera el d'alumnes que
l'escola pot acollir, cal aplicar un sistema
de desempat entre les sol·licituds que
tenen la mateixa puntuació. Per fer-ho,
s'obté un número per sorteig a partir del
qual s'ordenen totes les peticions
empatades en punts, tenint en compte

Publicació de la llista de
sol·licituds de preinscripció al
centre amb la puntuació
provisional

Termini de reclamació de la
puntuació provisional

el número de desempat que s'ha
assignat a cada sol·licitud. El sorteig
tindrà lloc a les 11 hores, als serveis
centrals del Departament d'Educació
(Via Augusta, 202-226, Barcelona).

Període d’ampliació de
peticions per a sol·licituds de
preinscripció sense assignació
(assignació d’ofici)

Publicació de l’oferta final de
places escolars
Publicació de les llistes de
l’alumnat admès i, si escau,
de la llista d’espera

Del 27 de maig al l’1 de
juny de 2022, ambdós
inclosos

9 de juny de 2022
10 de juny de 2022

Si no s'accedeix a cap plaça en els
centres demanats i es tracta de
sol·licituds en les quals s'ha marcat
expressament que es vol una assignació
d'ofici, durant aquest període es poden
ampliar les peticions originals i demanar
places en centres que en tinguin de
disponibles.
Després d'aquesta ampliació de la
sol·licitud, s'acaba el procés d'assignació
tenint en compte aquestes peticions
ampliades.

Publicació del nombre de places escolars
per centre i curs definitiva.
Finalment, es publica la llista d'alumnes
admesos al centre i també la llista
d'espera

Matrícula- Segon cicle d’educació infantil
Formalització
matriculació

de

la

Del 21 al 29 de juny de
2022, ambdós inclosos

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

Edat per accedir a cada nivell educatiu
Amb caràcter general, per determinar quin és el curs que correspon a cada alumne o
alumna es té en compte el seu any de naixement, segons la taula següent:

Curs que correspon segons l'any de naixement
Any naixement

curs 2022-2023

2019*

1r curs (P3)

2018

2n curs (P4)

2017

3r curs (P5)

2016*

1r curs de cicle inicial (1r)

2015

2n curs de cicle inicial (2n)

2014

1r curs de cicle mitjà (3r)

2013

2n curs de cicle mitjà (4t)

Etapes
educació infantil (0-3 anys)

educació primària

2012

1r curs de cicle superior (5è)

2011

2n curs de cicle superior (6è)

2010*

1r curs

2009

2n curs

2008

3r curs

2007

4t curs

educació secundària obligatòria (ESO)

*També s'hi matriculen els infants nascuts en altres anys i a qui, per circumstàncies
diverses, correspongui aquest nivell educatiu.

https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/infantil-3-6/preinscriute/sollicitud/

