QUÈ HAS
DE SABER?

PREINSCRIPCIÓ ESCOLAR
PER AL CURS 2020-2021

ESO

· 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

ABRIL

MARÇ

MAIG

JUNY

Del 20 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

04 L’àrea d’influència és la ma-

02 Què és l’adscripció? I els insti-

05 Puc sol·licitar plaça en un cen-

places escolars?
Cada centre informa de les places que ofereix pel curs que ve.
Pregunta la previsió de germans
a 1r d’ESO, les places reservades
per a alumnat amb necessitats
específiques i l’alumnat repetidor.
També pots informar-te de l’oferta
general a les xerrades de districte i
a edubcn.cat.

tuts de referència?
L’adscripció és un criteri que dona
preferència d’accés (prioritat) a un
centre de secundària a les famílies
que vénen dels centres de primària
adscrits. Per facilitar a l’alumnat el
pas d’una etapa educativa a una
altra i garantir la continuïtat pedagògica, cada escola de primària té,
almenys, un institut de referència
amb qui coordina projectes, metodologies i continguts educatius.

03 Puc posar a la sol·licitud de pre-

inscripció centres als que la nostra escola no estigui adscrita?
Sí. Però has de tenir en compte
que perds el dret d’adscripció per
aquest centre i per a tots els centres
que estiguin a continuació de la
teva llista, encara que el teu centre
de procedència hi estigui adscrit.

teixa a primària i a secundària?
No. Per conèixer-la:
· Entra a edubcn.cat (a alumnat i
família / procés de preinscripció /
àrees d’influència).
· Busca el cercador que fa referència a 12-16 anys.
· Posa-hi l’adreça de la llar on està
empadronat el teu fill o filla.

tre públic si ara estem en un
centre concertat?
Sí. Però has de tenir en compte que
tindràs les mateixes condicions que
la resta de famílies que no tenen
dret de preferència. És a dir, que
provenen de centres públics no
adscrits al centre sol·licitat.

06 Cal fer la preinscripció si ja

estem cursant 6è (primària) a
un Institut Escola?
No. Només cal que confirmis la
continuïtat quan la direcció del
centre t’ho demani.

07 Es pot sol·licitar plaça a un

Institut Escola?
Sí. Però has de tenir en compte que
hi ha un màxim de 5 places disponibles per grup i que, per norma
general, els Instituts Escola no
tenen adscrita cap escola.

08 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.

09 Puc quedar-me sense plaça?

Què és la plaça d’ofici?
El 96% de famílies de secundària
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 d’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.

10 Els centres concertats tenen 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.

SESSIONS
A CADA
DISTRICTE
DISTRICTE

DATA DE LES SESSIONS

LLOC

HORA

DISTRICTE

DATA DE LES SESSIONS

LLOC

HORA

Ciutat Vella

Dimarts 25 de febrer

Seu del Districte
(Sala Ernest Lluch)
Plaça del Bonsuccés, 3

17.30 h

Les Corts

Dimarts 3 de març

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

19 h

Eixample

Dimarts 3 de març

Sala de Plens del Districte
Carrer d’Aragó, 311

18 h

Nou Barris

Dimecres 4 de març

Seu del Districte
Plaça Major de Nou Barris, 1

18.30 h

Gràcia

Dimecres 11 de març

Sala de Plens del Districte
Plaça de la Vila de Gràcia, 2

17.30 h

Sant Andreu

Dijous 5 de març

17 h

HortaGuinardó

Dijous 20 de febrer

Mas Guinardó
Plaça de Salvador Riera, 2

17 h

Espai Josep Bota (Recinte
Fabra i Coats)
Carrer de Sant Adrià, 20

Sants-Montjuïc

Dijous 27 de febrer

19 h

Dilluns 2 de març

Sala Blanca (Recinte Mundet,
Facultat Educació, Edifici del
Teatre, Aula Magna)

17 h

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

Dilluns 2 de març

Sala Pepita Casanellas
Passeig de la Zona Franca, 185

19 h

Dijous 5 de març

Centre Cívic El Sortidor
Plaça del Sortidor, 12

19 h

Sant Martí

Dijous 5 de març

Auditori Sant Martí
Plaça d’Angeleta Ferrer, 2

17 h

SarriàSant Gervasi

Dimarts 25 de febrer

Sala de Plens del Districte
Plaça del Consell de la Vila, 7

17.30 h

Passeig de la Vall d’Hebron, 171
Dimarts 3 de març
Dimecres 4 de març
Dijous 5 de març

Casal Font d’en Fargues
Carrer de Pedrell, 67

17 h

Mas Guinardó
Plaça de Salvador Riera, 2

17 h

Mas Guinardó
Plaça de Salvador Riera, 2

17 h

L’EDUCACIÓ
BATEGA A
CADA BARRI

Informa-te’n a:
edubcn.cat

