
DADES PREINSCRIPCIO ESO INSTITUT 
Presentació de sol·licituds: del 8 al 20 de març. 
 
Aquest curs totes les sol·licituds es faran telemàticament, per tant no es podrà fer cap preinscripció presencial ni es podrà presentar cap documentació en paper. 
 
Per fer la sol·licitud, heu d’accedir al web de preinscripció: https://preinscripcio.gencat.cat/ca/inici 
 

Hi ha dues maneres de fer la sol·licitud i cal triar-ne només una: 

 
1.- ELECTRÒNICA: cal identificació digital (idCat mòbil, certificat digital…). Us podeu donar d’alta a l’idCat Mòbil en aquest enllaç. Amb aquest tipus de sol·licitud 
únicament cal omplir el formulari, no cal adjuntar cap document a la sol·licitud ja que les dades es validaran de forma automàtica. 
 
2.- EN SUPORT INFORMÀTIC: (només en el cas que no sigui possible fer la preinscripció electrònica). Cal omplir el formulari i adjuntar la documentació 
corresponent. 
  

En ambdós casos, necessitareu el número d’identificació de l’alumne/a. El podeu trobar als butlletins de notes o demanar-lo al centre actual. També el podeu 
consultar en el següent enllaç: http://Tràmits, Tràmits per temes, Suport a la comunitat educativa. 
  

SUPORT A LES FAMÍLIES PER AL PROCÉS DE LA PREINSCRIPCIÓ PER PART DE L’AJUNTAMENT 
  

Les famílies que necessitin suport per fer la preinscripció que, NOMÉS ÉS VIA TELEMÀTICA, podran comptar amb un punt de suport per a la preinscripció virtual a 

través de la Oficina Municipal d’Escolarització (OME)  que es troba a l'Oficina de Viladecans Informació –a la plaça d'Europa, número 7– i l'atenció es 
fa obligatòriament amb cita prèvia. Les famílies tindran també a la seva disposició un segon punt d'atenció a l'Ateneu Pablo Picasso, el qual 
requereix, de cita prèvia a través del telèfon 93 635 19 00 o per WhatsApp al número de mòbil 670 05 16 61. 
 



Les sol·licituds, que no es presentin dins el període del 8 al 20 de març, es podran trametre, només per via electrònica o en suport informàtic, entre els dies 27 de 
març i 27 d’abril com a sol·licitud fora de termini,  amb la qual cosa es perd la prioritat en l’assignació de centre. 
  

 
 
CRITERIS DE PRIORITAT 
  

Criteris generals 
Té preferència l’alumnat que procedeixi dels centres adscrits: 

o Escola Enxaneta 
o Escola Marta Mata  

  

Criteris prioritaris 

Germans matriculats al centre en el moment de fer la sol·licitud o pare/mare que hi treballen 50 punts 

Domicili dins de la zona educativa del centre (Viladecans) 30 punts 

En comptes del domicili, es pot tenir en compte el lloc de treball dins de la zona educativa (Viladecans) 20 punts 

Renda mínima garantida 15 punts 

  



  
Criteris complementaris 

Pares/mares/tutors que treballin al centre 10 punts 

Família nombrosa o monoparental (carnet vigent) 10 punts 

Discapacitat igual o superior al 33% de l’alumne/a, el pare, la mare o els germans/es 15 punts 

Alumne nascut per part múltiple 10 punts 

Alumne en acolliment familiar 10 punts 

Víctima de violència de gènere o terrorisme 10 punts 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

PUBLICACIÓ DE LLISTES 

Oferta inicial de places vacants 3 de març 

Llistes amb la puntuació provisional 

(a consultar amb el codi de la sol·licitud i el DNI o NIE d’un dels tutors al web del Departament d’Educació o al 

tauló d’anuncis del centre). 

21 d’abril 

Reclamacions a la puntuació provisional del 21 al 27 d’abril 

Llistes amb la puntuació definitiva 

(a consultar amb el codi de la sol·licitud i el DNI o NIE d’un dels tutors al web del Departament d’Educació o al 
3 de maig 



tauló d’anuncis del centre). 

Sorteig (número per determinar l’ordre de les sol·licituds en cas d’empat)  9 de maig 

Llistes ordenades amb la puntuació definitiva 

(a consultar amb el codi de la sol·licitud i el DNI o NIE d’un dels tutors al web del Departament d’Educació o al 

tauló d’anuncis del centre). 

 11 de maig 

Ampliació de peticions (assignacions d’ofici) 
del 29 de maig a 1 de 

juny 

Oferta final 9 de juny 

Llistes d’admesos i llista d’espera  

(a consultar amb el codi de la sol·licitud i el DNI o NIE d’un dels tutors al web del Departament d’Educació o al 

tauló d’anuncis del centre). 

12 de juny 



Reclamació  sobre l’assignació definitiva,  en el cas d’assignació d’ofici 

(Cal adreçar-se al president de la CGA –comissió de garanties d’admissió- fent servir el model disponible al centre) 
del 13  al 17 de juny 

Període de matriculació 

(És necessari fer els tràmits de matrícula per no perdre la plaça assignada). 
del 20 al 28 de juny 

 


