QUÈ HAS
DE SABER?

PREINSCRIPCIÓ ESCOLAR
PER AL CURS 2020-2021

P3

· On informar-te
· Les dates clau
· Les 10 preguntes freqüents
· Calendari de sessions informatives

ON INFORMAR-TE
edubcn.cat

Tota la informació en detall:
guia de centres educatius,
àrees d’influència i centres
de proximitat al domicili,
centres adscrits, centres de
nova creació, dates de jornades de portes obertes...

Sessions informatives
a cada districte

Informació sobre la preinscripció, l’oferta de places
general del districte, la xarxa
de centres i serveis educatius del vostre districte...

Vídeo tutorial

Us expliquem, pas a pas,
com emplenar la sol·licitud de preinscripció, com
heu de marcar els criteris
de prioritat i on heu de
presentar la documentació
necessària.

En Català, Castellano,
English, Français,
,
,
, Pусский
a edubcn.cat

Guies “La preinscripció pas a pas”
Informació pràctica del
procés de preinscripció:
calendari, criteris de prioritat, com i on informar-se,
com fer la sol·licitud de
preinscripció, la documentació necessària...

En Català, Castellano,
English, Français
a edubcn.cat

Jornades de portes
obertes

Visiteu els centres propers al
vostre domicili per conèixer
el seu projecte educatiu, els
serveis i activitats extraescolars, les places disponibles,
l’equip docent...

Atenció telemàtica

Consorci d’Educació de
Barcelona.
935 511 000
edubcn.cat
Atenció Ciutadana. Generalitat de Catalunya
012
educacio.gencat.cat
Ajuntament de Barcelona.
010
barcelona.cat/educacio

Atenció presencial

Centres educatius d’educació infantil, primària i
secundària
Oficina d’Atenció del Consorci d’Educació de Barcelona. Plaça d’Urquinaona, 6
Oficines d’escolarització
de Ciutat Vella (Placeta del
Pi, 2), Nou Barris (Carrer del
Nil, 27 baixos) i Sant Andreu
(Carrer de Sant Adrià, 20)
Oficines d’atenció ciutadana de l’Ajuntament de
Barcelona

LES DATES CLAU
FEBRER

MARÇ

ABRIL

MAIG

JUNY

Del 24 de febrer
al 6 de març

Durant els mesos
de febrer i març

Durant el
mes de març

Del 23 de març
a l’1 d’abril

A partir de l’abril

Veniu i informeu-vos a
les Sessions informatives de districte.

Coneixeu els centres
propers al vostre domicili a les Jornades de
portes obertes.

Preneu una decisió familiar. Decidiu els centres on sol·licitareu plaça
per ordre de preferència.

Presenteu la sol·licitud de preinscripció
(formulari) amb les 10
opcions de centre, i la
documentació.

Consulteu a edubcn.cat Recordeu: cal fer la males dates i resultats de
trícula al centre assignat
cada fase de la resolució per confirmar la plaça.
i assignació de places:
1. Publicació dels barems
provisionals
2. Reclamacions
3. Desempat
4. Barems definitius
5. Llista de places adjudicades
i llistes d’espera

Del 16 al 22
de juny

L’EDUCACIÓ
BATEGA A
CADA BARRI
106

ESCOLES BRESSOL
MUNICIPALS
I LLARS D’INFANTS
PÚBLIQUES

A Barcelona, tens a prop
una xarxa d’escoles, instituts,
professionals, programes
i recursos educatius.
Descobreix-los!

117

EQUIPAMENTS
ESPORTIUS

174

CENTRES
D’INFANTIL
I PRIMÀRIA

69

62

EQUIPAMENTS
INFANTILS
I DE JOVES

CENTRES DE
SECUNDÀRIA

6

ESPAIS
FAMILIARS

173

CENTRES
CONCERTATS

40 BIBLIOTEQUES

91

CENTRES
CÍVICS
I CASALS

LES 10
PREGUNTES
FREQÜENTS
01 On puc conèixer l’oferta de

places escolars?
Cada centre informa de les places
que ofereix pel curs que ve. Pregunta la previsió de germans a P3
i les places reservades per a alumnat amb necessitats específiques.
També pots informar-te de l’oferta
general a les xerrades de districte i
a edubcn.cat.

02 Què és l’àrea d’influència?

La zona on estan els centres educatius públics i concertats amb
els que obtindràs la puntuació
màxima per proximitat (criteri
general). Es pot calcular a partir del
teu domicili o lloc de treball. Per
conèixer aquests centres entra a
edubcn.cat o pregunta-ho a cada
centre educatiu.
03 Com funcionen els criteris de

prioritat i el sistema de punts?
Els criteris (generals, complementaris i específics) serveixen per
ordenar i assignar les places. Quan
et preinscrius, els criteris generals
de prioritat serveixen per ordenar
les sol·licituds de preinscripció. En
cas d’empat, s’apliquen els punts
obtinguts per criteris complementaris. I si encara hi ha empat es fa
un sorteig.

04 Per què és important pensar bé

la primera opció?
Perquè el recompte de punts per
assignar un centre es fa a partir de
la proximitat respecte al centre en
primera opció. Aquesta puntuació
es manté en la resta d’opcions
escollides.

05 Puc fer la sol·licitud per internet?

Sí, però només una part del procés. Pots omplir la sol·licitud per
internet des de edubcn.cat o
www.gencat.cat/preinscripcio.
Després l’has d’imprimir i presentar de forma presencial amb la
documentació necessària a:
· el centre demanat en primer lloc
· l’Oficina d’Atenció del Consorci
d’Educació
· l’Oficina d‘Atenció al Ciutadà
(OAC)
· les Oficines d’Escolarització dels
districtes municipals.
06 I després de presentar la sol·li-

citud, què passa?
Rebudes les sol·licituds, es publicarà un resultat provisional amb les
puntuacions obtingudes (barems
provisionals). Estigues atent a les
dates de publicació d’aquests
resultats a edubcn.cat, perquè si
no estàs conforme tens 3 dies
per reclamar abans que es faci el
sorteig de desempat.

07 Quina documentació s’ha de

presentar per fer la sol·licitud?
A més del formulari de sol·licitud,
porta originals i fotocòpia de:
· Llibre de família
· DNI de la persona sol·licitant
(pare, mare, tutor/a...), targeta de
residència (persones estrangeres)
o document d’identitat (residents comunitaris)
· Consulteu a edubcn.cat altra
documentació específica per
acreditar els diversos criteris de
prioritat, si esteu en situació
d’acolliment, sou persones estrangeres o si el domicili habitual
no coincideix amb els vostres
documents d’identitat.

08 Puc quedar-me sense plaça?

Què és la plaça d’ofici?
El 99% de famílies de P3 obtenen una plaça entre les opcions
escollides. És importat omplir les
10 opcions. Si tot i així no obtens
una plaça entre les escollides, et
contactarem per correu electrònic. Podràs ampliar la sol·licitud
de preinscripció (segona volta) a
centres on han quedat vacants. Si
no fas aquesta ampliació en 3 dies,
t’assignarem una plaça d’ofici.

09 Els centres concertats se-

gueixen un procés de preinscripció diferent?
No. Tots els centres, públics i concertats, segueixen el mateix procés
i normativa. Tots han d’admetre les
sol·licituds on el centre consti com
a primera opció.

10 Es pot rebutjar una sol·licitud?

No, però pot quedar anul·lada per
frau. Els centres educatius no poden rebre pagaments per acceptar
la sol·licitud o per reservar plaça. Si
presentes més d’una sol·licitud o
menteixes en la informació i dades
presentades, s’invalidaran tots els
drets de prioritat.

SESSIONS
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Espai d’acollida infantil
Servei de traducció: àrab, urdú, bengalí

DISTRICTE

DATA DE LES SESSIONS

LLOC

HORA

DISTRICTE

DATA DE LES SESSIONS

LLOC

HORA

Ciutat Vella

Dijous 5 de març

Casal de Barri Folch i Torres
Carrer de la Reina Amàlia, 31

17.30 h

Nou Barris

Dimecres 4 de març

Seu del Districte
Plaça Major de Nou Barris, 1

17 h

Eixample

Dimarts 25 de febrer

Centre Cívic Urgell
Carrer del Comte d’Urgell, 145

16 h

Dijous 5 de març

EBM Aqüeducte
Carrer de Perafita, 48

15.30 h

Dijous 27 de febrer

Centre Cívic Ateneu Fort Pienc
Plaça de Fort Pienc, 4

16 h

Dimarts 25 de febrer

Centre Cívic Navas
Passatge del Dr. Torrent, 1

17 h

Dilluns 2 de març

Calàbria 66
Carrer de Calàbria, 66

16 h

Dijous 27 de febrer

Espai Josep Bota
Carrer de Sant Adrià, 20

17 h

Divendres 6 de març

Centre Cívic Sagrada Família
Carrer de Provença, 480

16 h

Dijous 27 de febrer

C. Cívic Casinet d’Hostafrancs
Carrer del Rector Triadó, 53

17 h

Dijous 27 de febrer

Espai Jove La Fontana
Carrer Gran de Gràcia, 190

17.30 h

Dilluns 2 de març

Sala Pepita Casanellas
Passeig de la Zona Franca, 185

17 h

Dijous 5 de març

Espai Jove La Fontana
Carrer Gran de Gràcia, 190

17.30 h

Dijous 5 de març

Centre Cívic El Sortidor
Plaça del Sortidor, 12

17 h

Dimarts 25 de febrer

Biblioteca El CarmelJuan Marsé
Carrer de la Murtra, 135-145

17 h

Dijous 27 de febrer

Auditori Sant Martí
Plaça d’Angeleta Ferrer, 2

17 h

Dijous 27 de febrer

Seu del Districte
Ronda del Guinardó, 49

Dilluns 2 de març

Centre Cívic Besòs
Rambla de Prim, 87-89

15 h

Divendres 28 de febrer

Centre Cívic Casa Groga
Avinguda del Jordà, 27

16 h

Dimarts 10 de març

Biblioteca PoblenouManuel Arranz
Carrer de Joncar, 35

16 h

Les Corts

Dimarts 3 de març

Seu del Districte
(Sala de Plens)
Plaça de Comas, 18

17 h

Dimecres 26 de febrer

Biblioteca Sant GervasiJoan Maragall
C. de Sant Gervasi de Cassoles, 85

17.30 h

Nou Barris

Dilluns 2 de març

EBM La Muntanya
C. de Sant Feliu de Codines, 4

15.30 h

Dimecres 4 de març

Centre Cívic Vil·la Florida
Carrer de Muntaner, 544

17.30 h

Dimarts 3 de març

Espai Jove Les Basses
Carrer del Teide, 20

17 h

Gràcia

HortaGuinardó

Sant Andreu

Sants-Montjuïc

Sant Martí

17 h

SarriàSant Gervasi

L’EDUCACIÓ
BATEGA A
CADA BARRI

Informa-te’n a:
edubcn.cat

