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.Procés de preinscripció 
 
RESOLUCIÓ EDU/464/2022, de 24 de febrer. 
Més informació a  https://preinscripcio.gencat.cat/ca/inici 
 
El procés de preinscripció es farà de forma telemàtica. 
La sol·licitud s'ha de presentar al registre electrònic de la Generalitat mitjançant el formulari 
electrònic disponible al web del Departament preinscripcio.gencat.cat 
 
Un cop enviada es rep, per correu electrònic, el resguard de la presentació de sol·licitud. 
 
Es pot fer amb sol·licitud electrònica si el tutor/a legal s'identifica mitjançant un certificat 
digital, com ara el DNIe o el sistema alternatiu d'identificació IdCAT Mòbil o amb el formulari 
en suport informàtic disponible al web del Departament d'Educació.  
 

1. Documentació necessària 
 

1.1. Documentació bàsica 
 

Tots els infants que han estat matriculats en una llar d'infants o en una escola bressol a 
Catalunya a partir del curs 2021-2022 tenen assignat un codi identificador del Registre 
d'alumnes de Catalunya, el RALC. 
Aquest codi es pot  consultar a  la pàgina  web de Departament fent clic aqui 
 
Si es presenta la sol·licitud mitjançant el formulari electrònic i s'indica el número 
identificador de RALC de l'alumne/a, no cal adjuntar cap documentació identificativa. 
 
Si l'alumne/a no té número identificador de RALC, perquè no ha estat escolaritzat a Catalunya 
des del curs 2015-2016 o al primer cicle d'educació infantil durant el curs 2021-2022, cal 
adjuntar: 
  

- Llibre de Família. 
- DNI o NIE de pare, mare, tutor/a legal o guardador/a de fet. 
- DNI de l’alumne (si el té) 
 

La documentació s’ha d’adjuntar fotografiada o escanejada per ambdues cares. 
 

1.2. Documentació de criteris complementaris 
 

• Pel fet de formar part d'una família nombrosa o família monoparental. 
- Original i Fotocòpia del Carnet de Família Nombrosa o Monoparental vigent. 

 
• Si la direcció del DNI no coincideix amb la que s’indica a l’imprès de 

preinscripció 
- Certificat o volant municipal de convivència de l’alumne/a, on ha de constar que conviu 

amb la persona sol·licitant. 
 
• Si s’al·lega discapacitat de l’alumne/a, pare, mare, tutor/a o germà (igual o 

superior a 33%) 
- Original i Fotocòpia del certificat de disminució emès pel Departament d’Acció Social i 

Ciutadania o bé per l’ICAM (Institut Català d’Avaluacions Mèdiques). 
 
• Si s’al·lega renda per càpita familiar mínima 
- Documentació acreditativa de ser beneficiari de la prestació econòmica de la renda 

mínima d’inserció. 
 

• Si s’al·lega lloc de treball en la zona d’influència 
- Còpia del contracte laboral o Certificat emès per l’empresa. 
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2. Criteris oficials per adjudicar plaça en un centre 
 

Criteris prioritaris 
• Per germans en el centre...................................................................................................................................... 50 punts 
• Domicili en zona d’influència del centre .............................................................................................. 30 punts  
• Lloc de treball o domicili en zona d’influència del centre ................................................. 20 punts  
• Domicili habitual al municipi, però no en la seva àrea d'influència ....................  10 punts  
• Per beneficiaris de renda mínima d’inserció ................................................................................... 15 punts 

 
Criteris complementaris (en cas d’empat) 

• Per ser fill/a del treballador del centre ..............................................................................................  10 punts 
• Per discapacitat de l’alumne/a, pare/mare, tutor/a, germà,  

igual/superior al 33% ........................................................................................................................................   15 punts 
• Per Família Nombrosa o Monoparental ..............................................................................................  10 punts  
• Pel fet que l’alumne hagi nascut en un part múltiple .......................................................  10 punts 
• Situació d’acolliment familiar........................................................................................................................... 10 punts 
• Víctima de violència de gènere o terrorisme ................................................................................ 10 punts 

 
3. Calendari preinscripcions      
 
Del 7 al 21 de març de 2022.- Educació infantil i Educació Primària  
Del 9 al 21 de març de 2022.- Educació Secundària Obligatòria (ESO) 
 
Dates clau 

• Del 7 al 21 de març de 2022.- Presentació i/o modificació de sol·licituds  
• Del 22 al 23 de març de 2022.- Presentació de documentació pendent 
• 21 d’abril de 2022.- Publicació de les llistes de sol·licitud  amb la puntuació 

provisional 
• Del 22 a 28 d’abril de 2022.- Presentació de reclamació a la llista amb la puntuació 

provisional 
• 3 de maig de 2022.- Publicació de la llista amb la puntuació resoltes les 

reclamacions 
• 9 de maig de 2022.- Sorteig del desempat 
• 11 de maig de 2022.- Publicació de la llista ordenada  
• Del 27 de maig a l’1 de juny de 2022.- Ampliació de peticions de preinscripció 

per a alumnes sense plaça assignada (assignació d’ofici) 
• 10 de juny de 2022.- Publicació de les llistes d’alumnes d’admesos i llista d’espera 
• Del 21 al 29 de juny de 2022.- Matriculació Educació infantil, Primària i ESO 
• Del 11 de juliol al 2 de setembre de 2022.- Gestió de la llista d’espera de l’ESO 

 
 
4. Altres dades del seu interès. 
 
Quan consulteu el codi identificador del Registre d'alumnes de Catalunya, el RALC, és 
important verificar que tota la informació que hi apareix és correcta. En cas contrari, cal 
sol·licitar una rectificació de les dades. 
 
En la sol·licitud de preinscripció s'ha de consignar aquest codi en la casella «Identificador 
de l'alumne» de l'apartat Dades personals de l'alumne. 

 
El codi del nostre centre és 08017384 


