Preinscripció
curs 2022-2023
Passos a seguir:
1- Informa't i prepara't

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

Del 9 al 21 de març
2- Calendari i procés: 9-21 de març

http://preinscripcio.gencat.cat
Entra a l'enllaç corresponent al curs/nivell/etapa educativa:
Coneix les dates clau, entén els criteris de selecció, priorització i
desempat...

3- Criteris de selecció de plaça
Criteris prioritaris
1- Germans o germanes al mateix centre educatiu: 50 punts.
2- Proximitat del domicili o lloc de treball al centre:
2.1- Si el domicili es troba dins la zona educativa: 30 punts
2.1- Si la ubicació del lloc de treball està dins la zona
educativa: 20 punts
2.3- Si el domicili familiar està dins del municipi, però no
dins la zona educativa: 10 punts
3-Renda garantida de ciutadania: 15 punts

Criteris complementaris
1. Criteri del pare, mare o el tutor o tutora legal
treballant al centre educatiu: 10 punts.
2. Família nombrosa: 10 punts.
3. Família monoparental: 10 punts.
4. Ser bessó o trigemin: 10 punts.
5. Quan l'alumne o alumna es troba en situació
d'acolliment familiar: 10 punts.
6. Si algun membre de la família té una discapacitat
(igual o superior al 33%): 15 punts.
7. Si s'acredita la condició de víctima de violència de
gènere o de terrorisme: 10 punts.

6- Preinscripció (web oficial)
Enllaç a la web

4- Busca escola o centre educatiu
Enllaç amb els centres
educatius del Baix Empordà

5- Prepara la documentació
1- Llibre de família: Pàgines del/dels titular/s i del fill/a o
altres documents relatius a la filiació.
2- Document d'identitat: Per les dues cares. Progenitor/s
o tutor/s legal/s. O bé: document d'identitat del país
d'origen o targeta de residència.
3- Document d'identitat del país d'origen o targeta de
residència.
4- Documentació vinculada als criteris prioritaris i
complementaris que s'al·leguin.

Tutorial per escanejar documents en PDF des del mòbil

7- Matrícula
Formalitza la matrícula al centre educatiu assignat
PREINSCRIPCIÓ CURS 2022 - 2023

