
 

 
INDICACIONS PER A LA PREINSCRIPCIÓ ESCOLAR  
CURS 2022-2023  
ESO 
 
La preinscripció escolar és obligatòria per a tots els alumnes que canvien de centre des 
d’educació infantil 4 anys fins a 4t d’ESO. 
 

Consideracions generals 
 

 Heu de formalitzar la preinscripció entre el 9 i el 21 de març de 2022. Si es fa 

fora d’aquest període, es considerarà que està fora de termini i es perdran els punts 
del barem. 

 A partir d’aquest curs totes les sol·licituds es presentaran en format telemàtic; per 
tant, no hi ha la possibilitat de full de preinscripció en paper. 

 No cal lliurar cap documentació presencialment al centre educatiu que indiqueu en 
primera opció. 

 El pare, la mare o el tutor o tutora legal de l’alumne ha de marcar el centre escollit en 
primera opció al formulari que es troba aquí. Presenteu una única sol·licitud per 
alumne; presentar-ne més d’una per alumne pot implicar la pèrdua de punts del 
barem. No obstant això, en la preinscripció es poden seleccionar deu opcions de 
centres disposades en ordre de prioritat.  

 L’alumne/a té la consideració de persona sol·licitant. 

 Totes les sol·licituds presentades per a un mateix nivell s’ordenaran segons uns criteris 
de barems. A més, cada sol·licitud tindrà adjudicat un número aleatori que es farà 
servir per ordenar les sol·licituds amb la mateixa puntuació en un sorteig públic, en cas 
de ser necessari. 

 El codi de centre de la nostra escola és el 08004511. El necessitareu per indicar a 

quin centre voleu preinscriure-us. 

 Una vegada formulada la sol·licitud, aquesta es pot modificar (sempre dins del període 
de presentació de sol·licituds) per canviar els criteris de prioritat o l'ordre dels centres 
sol·licitats. La darrera modificació és la que es considerarà vàlida. 

 
Informació de la Generalitat de Catalunya sobre el procés de preinscripció: 
Inici. Preinscripció 2022-2023 (gencat.cat) 
Us recomanem que la consulteu. Detalla processos, calendari i altres consideracions. 
  

https://educacio.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/20483-obligatoris?category=74447ed8-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=3
https://preinscripcio.gencat.cat/ca/inici/


• Hi ha dos tipus de sol·licitud, que tenen la mateixa validesa: 
 

o Electrònica  

 
Cal identificació digital, com ara DNI electrònic, Cl@ve, idCAT, etc. Si no en disposeu de cap, us 
en podeu generar una de forma fàcil gràcies a l’eina idCAT Mòbil.  
 

Com aconseguir una identificació digital amb idCAT Mòbil? 
 
En primer lloc, cal complir els requisits següents: 

• Ser major de 16 anys. 
• Disposar de DNI/NIE/passaport/document identificatiu d’un país membre de la UE o 
targeta de residència comunitària. 
• Disposar d’adreça de correu electrònic i d’un telèfon mòbil a efectes d’identificació i 
contacte. 
• Targeta sanitària per a la identificació. 

 
Si compliu els requisits, accediu a l’adreça https://idcatmobil.seu.cat/ i seguiu les indicacions 
que hi trobareu. Per utilitzar l’idCAT Mòbil només cal introduir el número de document 
d’identitat i el número de telèfon mòbil en el web on calgui identificar-se electrònicament per 
fer un tràmit. Tot seguit es rep un missatge al telèfon que conté una clau d’accés que s’ha 
d’introduir en el web on es vulgui fer la gestió, en aquest cas, la de sol·licitud de preinscripció. 
 

 

o Suport informàtic 

 
Per a aquesta opció no cal disposar de cap identificació digital de les esmentades 
anteriorment. 

 
  

https://idcatmobil.seu.cat/


Documentació i altres elements que s’han de preparar per poder fer la 
preinscripció 
 

 Ordinador, tauleta o telèfon mòbil amb connexió a internet. 

 Identificació personal (DNI electrònic, Cl@ve, idCAT o similar) instal·lada al dispositiu 
emprat en cas d’escollir l’opció de sol·licitud electrònica. 

 Còpies en format PDF dels documents següents desats al dispositiu des del qual 
formalitzareu la preinscripció (podeu escanejar-los o bé fotografiar-los; si el document 
consta de més d’una pàgina, si és possible, guardeu-les en un mateix arxiu). És 
imprescindible que cada document estigui en un arxiu diferent. És possible que algun 
d’ells no sigui necessari finalment, però és recomanable tenir-lo a punt prèviament. 

a. Document d’identificació personal de la persona que fa la sol·licitud: DNI, NIE, 
passaport o document d’identificació de qualsevol país membre de la Unió 
Europea.  

b. Llibre de família o similar per demostrar la filiació entre l’alumne i la persona 
que fa la sol·licitud. Si és el cas, resolució d’acolliment del Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies. 

c. Certificat de l’empresa on treballa el pare, la mare o el tutor o tutora de 
l’alumne en cas d’al·legar el lloc de feina com a criteri de proximitat. 

d. Certificat d’empadronament o volant de convivència en cas que feu la 
preinscripció amb suport informàtic i l’adreça no coincideixi amb la del DNI de 
la persona que fa la preinscripció. 

e. Certificat o targeta acreditativa de discapacitat que emet el Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies, si és el cas. 

f. Carnet de família nombrosa o monoparental en vigor, si és el cas. 

 IDALU de l’alumne, és el número d’identificació de l’alumne. Per aconseguir-lo es pot 
demanar al centre on està escolaritzat actualment. En cas contrari, podeu consultar-lo 
accedint a aquest enllaç.  

 
Com funciona el sistema de puntuació dels criteris de barem 
 
Les preinscripcions s’ordenen segons els criteris de barem que ara s’especifiquen. 
 
Criteris prioritaris: 
 

 Existència de germans al centre escollit en primera opció: 50 punts. 
La comprovació d’aquesta informació la farà l’Escola. 

 Proximitat al centre (en el següent punt us expliquem com esbrinar-ho):  
o El domicili es troba dins de la zona educativa de l’Escola: 30 punts. 
o El lloc de treball del pare, mare o tutor o tutora es troba dins la zona 

educativa: 20 punts.  
En aquest cas caldrà comprovar l’adreça de la feina a l’aplicatiu i adjuntar un 
certificat expedit per l’empresa que així ho demostri.  

o El domicili es troba en el districte de Sarrià-Sant Gervasi (per a aquells que no 
estiguin dins l’àrea d’influència): 15 punts. 

o El domicili es troba dins el municipi de Barcelona, però fora de l’àrea 
d’influència i en un altre districte: 10 punts. 

La comprovació de l’adreça del domicili familiar es farà per consulta entre 
administracions; per tant, cal fer constar la corresponent a l’empadronament. En cas 
de fer la preinscripció en suport informàtic, si l’adreça del DNI no coincideix amb la del 
padró, caldrà adjuntar-hi el volant de convivència o justificant del padró.  
 
 

http://educacio.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/identificador-alumne


 Renda anual: 15 punts. 
La comprovació es farà per consulta entre administracions. En cas que no es pugui fer 
aquesta comprovació, s’haurà d’adjuntar el document justificatiu. 

 
Criteris complementaris (a tenir en compte en cas d’empat en els criteris generals): 
 

 Discapacitat igual o superior al 33% (de l’alumne o mare/pare/germà o germana): 15 
punts. 
La comprovació es farà per consulta entre administracions. En cas que no es pugui fer 
aquesta comprovació, s’haurà d’adjuntar el document justificatiu. 

 Tenir el pare, la mare o el tutor o tutora treballant al centre: 10 punts. 

 Pertànyer a una família nombrosa: 10 punts. 
La comprovació es farà per consulta entre administracions. En cas que no es pugui fer 
aquesta comprovació, s’haurà d’adjuntar el carnet actualitzat. 

 Pertànyer a una família monoparental: 10 punts. 
La comprovació es farà per consulta entre administracions. En cas que no es pugui fer 
aquesta comprovació, s’haurà d’adjuntar el carnet actualitzat. 

 Alumnat nascut en part múltiple: 10 punts. 

 Alumnat en situació d’acolliment: 10 punts. 

 Víctima de violència de gènere o de terrorisme: 10 punts. 
 
 

Com determinar la proximitat a l’Escola BetàniaPatmos 

 
A la preinscripció cal determinar quina és la proximitat del domicili al·legat a l’Escola 
BetàniaPatmos. Per fer-ho cal conèixer si el vostre domicili està o no dins la zona educativa del 
centre. Podeu comprovar-ho accedint a l’aplicatiu següent:  
 

Educació Secundària Obligatòria 
 
En aquest aplicatiu cal introduir l’adreça concreta. Apareixeran els centres educatius que 
formen part de l’àrea d’influència del domicili i cal comprovar si BetàniaPatmos apareix o no al 
llistat. 
 
Amb aquesta informació es determinarà l’opció que correspongui a cada cas. 

 El domicili es troba dins la zona educativa de l’Escola BetàniaPatmos. 

 El domicili es troba en el districte de l’Escola BetàniaPatmos, que és Sarrià-Sant Gervasi 
(per a aquells que no estiguin dins de la zona educativa). 

 El domicili es troba dins el municipi, però fora de la zona educativa i en un altre 
districte. 

 El lloc de treball d’un dels pares o tutors es troba dins la zona educativa. En aquest cas 
caldrà comprovar l’adreça de la feina a l’aplicatiu i adjuntar un certificat expedit per 
l’empresa que així ho demostri. 

 
En cas de viure fora de Barcelona aquest apartat es deixa en blanc. 

 
 
 

https://www.edubcn.cat/ca/alumnat_i_familia/informacio_general_matriculacio/arees_influencia/consulta_de_centres_educatius_eso#/cerca

