
Preinscripció a secundària



Punts a tractar

 Què podem esperar del procés de 

preinscripció?

 El procés de preinscripció i el seu 

calendari.

 Orientació per tal d'omplir el formulari 

de preinscripció.

 Eines de reclamació.

 Torn obert de preguntes.



Què en podem esperar?

 L'Administració està obligada a donar-nos una plaça per al nostre 

fill.

 L'Administració ens dóna l'opció d'escollir el centre en què volem 

matricular el nostre fill.

 L'Administració tindrà en compte la nostra elecció, però NO està 

obligada a donar-nos una plaça en cap dels centres que hem 

escollit. En el nostre cas tenim plaça assegurada als instituts 

adscrits.

 L'Administració NO està obligada a obrir nous instituts per manca 

de places.

 En cas de manca de places, l'Administració pot obrir „bolets“ i fer 

ampliació de ràtios als centres, si ho creu convenient. 

L'Administració escull sempre el mal menor tenint en compte la 

majoria de les persones afectades.



Abans cal consultar :

 Els criteris de prioritat en l'admissió d'alumnes. Barem.

 L'àrea territorial de proximitat.

 L'adscripció entre els centres:

 Vila de Gràcia

 Menéndez y Pelayo

 El projecte educatiu del centre.

 Les activitats extraescolars i els serveis que l'escola o l'AMPA 

ofereixen de caràcter voluntari i no lucratiu, amb les 

corresponents quotes aprovades segons normativa.

 La normativa vigent, el calendari i els procediments que s'han 

de seguir.



Procés de preinscripció

i calendari.
 Publicació de l'oferta: entre el 4 i el 10 de març 2015

 Període de presentació de sol·licituds: 10 al 17 de març. 

La sol·licitud es pot enviar per Internet, però només fins a 

les 24:00h del dia 16 de març i s'haurà de portar la 

documentació a l‘escola.

 Publicació de les llistes de sol·licituds amb la puntuació 

provisional (barem): 27 de març.

 Reclamacions del barem provisional: del 7 al 9 d‘abril.

 Sorteig públic per determinar l'ordenació de sol·licituds: 7 

d‘abril a les 11:00h als serveis centrals del Departament 

d'Ensenyament (Via Augusta, 202, Barcelona).

 Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al 

centre amb el barem definitiu: 14 d’abril.



 Publicació de l'oferta definitiva: 5 de maig.

 Publicació de les llistes d'alumnat admès: 12 de maig. 

Si s'ha demanat a la preinscripció es rebrà un e-mail.

 Subcomissió de garanties d'admissió: 19-21 maig 

(dates del curs passat, encara no hem rebut les 

noves).

 Període de matrícula: 8-12 juny.

Procés de preinscripció

i calendari.



Formulari de preinscripció



Dades de l'alumne/-a:

documentació que cal aportar.

 Llibre de família. Original i fotocòpia.

 DNI o targeta de residència on consta el NIE. 

Original i fotocòpia.

 Tarjeta sanitària individual (TSI) del nen, si la teniu 

(si no, recomanem que se la feu). Original i 

fotocòpia.

 En cas de ciutadans estrangers: document 

d'identitat, passaport o llibre de família del país 

d'origen. Original i fotocòpia.



Orientació per tal d'omplir

el formulari de preinscripció.

08042780 Escola Josep Maria Jujol



Formulari de preinscripció.

 El codi de centre del Jujol és: 08042780.

 El nivell d‘estudis actual és: Educació Primària

 Introduiu 6è al curs i anglès a la llengua estranjera que estudia.

 Les preinscripcions de nens amb NEE (Necessitats Educatives 
Específiques) es gestionen directament des de la Comissió de 
Garanties d‘Admissió del Consorci d‘Educació de Barcelona, on 
s‘estudia cas per cas. Es tindran en compte les escoles de 
preferència de les famílies, però no entren al procés habitual. Les 
places de NEE de les escoles es gestionen també des d‘allà.



Orientació per tal d'omplir

el formulari de preinscripció.

Educació Secundària Obligatòria ESO 1r



Formulari de preinscripció.

 El pla d‘estudis a què preinscrivim als nostres fills és ESO; el curs, 1r.

 No cal que marqueu plaça d‘ofici. Aquesta casella està pensada per 
nens que canvien de centre a mitja etapa d‘escolarització.

 Els punts de barem els marca el primer institut de la llista i es mantenen a 
les altres opcions encara que els instituts pertanyin a una altra àrea 
dinfluència.



Formulari de preinscripció.

IMPORTANT!

 Inclogueu tantes escoles com us sigui possible. Mireu-vos bé la 
vostra àrea d'influència.

 Us recomanem:

 Posar els instituts que tenim adscrits a les primeres línies. En aquests instituts 
tenim preferència; els nostres fills entraran abans que nois i noies provinents 
d‘escoles no adscrites. Els punts del barem només ens serviran si hi ha més 
preinscripcions d‘escoles adscrites que places ofertades. Els instituts que 
tenim adscrits són: Vila de Gràcia i Menéndez y Pelayo. Se‘ns ha assegurat 
que no quedarà cap alumne sense entrar. En cas necessari es farà augment 
de ràtio.

 No poseu cap institut no adscrit entre els instituts adscrits perquè ens farà 
perdre el dret de l‘adscripció per als instituts adscrits que posem al darrere.

 Els punts de barem els marca la primera escola de la llista i es 
mantenen a les altres opcions encara que les escoles pertanyin a 
una altra àrea dinfluència.



Formulari de preinscripció.

IMPORTANT!

 Si no entrem a l‘institut de la nostra primera opció, i 
independetment d'on ens assignin plaça, passarem a la llista 
d'espera (NOMÉS A L‘INSTITUT DE PRIMERA OPCIÓ!). Mirem quina 
posició tenim dintre d'aquesta llista per tal de calcular les opcions 
que tenim d'entrar.



Formulari de preinscripció



Formulari de preinscripció

30 punts

20 punts

10 punts
15 punts

10 punts

33% discap.

40 punts

10 punts

Preferència per sobre dels punts



Es troben dins de l’àrea d’influència per accedir a un centre 
d’ESO:

•Totes les illes de cases ubicades al districte municipal on està
ubicat l'edifici principal de l'institut, secció d'educació
secundària o centre de secundària.

•Quan s’escaigui, a més a més, les illes de cases ubicades en 
les àrees d’influència dels centres de primària que estiguin
adscrits a l’Institut, secció d'educació secundària o centre 
de secundària.

•Quan s’escaigui, a més a més, les illes de cases ubicades en 
l’àrea d’influència del propi centre establerta a l’educació
primària.

Àrea d‘influència



Criteris generals:

documentació que cal aportar
Criteris generals

• Si s'alega que el germà o la germana estan escolaritzats en un altre 
centre públic adscrit (el Jujol, al nostre cas), cal presentar un certificat 
d'aquest centre. Si el germà o la germana estan escolaritzats al mateix 
centre no caldrà, se n'encarrega el mateix centre.

• Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de 
residència on consta el NIE en el cas de persones estrangeres.

• Quan el domicili habitual que s’al·lega no coincideix amb el del DNI, amb
el de la targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones 
estrangeres sense NIE, s’acredita amb el certificat o volant municipal de 
convivència de l’alumne o alumna, on ha de constar que conviu amb la 
persona sol·licitant.

• Quan per aquest criteri es consideri el domicili del lloc de treball, 
s’acredita mitjançant una còpia del contracte laboral o un certificat
emès a aquest efecte per l’empresa. En el cas de treballadors en el règim
d’autònoms, es tindrà en compte el domicili acreditat a l’Agència 
Tributària i s’acreditarà amb còpia del formulari de la declaració censal 
d’alta, modificació i baixa en el cens d’obligats tributaris (model 036).



Criteris generals:

documentació que cal aportar

Criteris generals

• Si s’alega ser beneficiari de la prestació econòmica de la renda mínima 
d’inserció, caldrà aportar la documentació acreditativa corresponent.

• Si s’alega uma discapacitat dintre de la unitat familiar igual o superior al
33%, caldrà aportar l’original i la fotocòpia del certificat de discapacitat
de la persona que al·lega aquesta condició emès pel Departament de 
Benestar Social i Família. També s’admeten els certificats de discapacitat
emesos pels organismes competents d’altres comunitats autònomes. En 
tot cas, cal acreditar una discapacitat igual o superior al 33%.

Es consideren afectats per una discapacitat igual o superior al 33% els
pensionistes de la Seguretat Social que tenen reconeguda una pensió
d’incapacitat permanent de grau total, absoluta o de gran invalidesa i 
els de les classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació
o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.



Formulari de preinscripció

15 punts

10 punts

5 punts

ES TINDRAN EN COMPTE NOMÉS 
EN CAS D’EMPAT PER PUNTS.
NO SE SUMEN ALS PUNTS DE 
CRITERIS GENERALS.



Criteris complementaris:

documentació que cal aportar

Criteris complementaris

• Pel fet de formar part d’una família nombrosa o família monoparental, s’haurà de 
presentar original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent.

• Pel fet que l’alumne o alumna tingui una malaltia crònica que afecta el seu sistema 
digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs, caldrà aportar-se un informe 
emès per un metge o metgessa del sistema públic de salut, o certificat mèdic oficial 
amb signatura legalitzada pel col·legi de metges de la demarcació corresponent, on
s’indiqui expressament que l’alumne o alumna té diagnosticada una malaltia crònica
que li afecta el sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs, i s’hi
especifiqui de quina malaltia es tracta.

• Pel fet que el pare o mare, el tutor o tutora o els germans haguessin estat
escolaritzats en ensenyaments declarats actualment gratuïts i universals, al centre 
per al qual es presenta la sol·licitud, el pare o mare, el tutor o tutora o els germans
que han estat escolaritzats en el centre per al qual es presenta
la sol·licitud han de facilitar al centre les seves dades perquè el centre pugui fer-ne
la comprovació.



Formulari de preinscripció

Per al curs 2015-2016 s’ha eliminat aquesta opció.

Molt important!
Molt important!



Documentació

que cal aportar

 IMPORTANT! Si durant el termini establert 

per fer la preinscripció no s'acrediten les 

circumstàncies al·legades a la sol·licitud de 

preinscripció, és a dir, no s‘aporta la 

documentació corresponent, el criteri 

afectat no es considera i es perden els 

punts corresponents.



Quan acaba tot?

El procés de preinscripció i 

matrícula no acaba després del 

període de matriculació. Després 

d'aquest període encara hi pot 

haver moviments a les llistes 

d'espera. No ens desesperem!!



Que la força ens acompanyi!


