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Si preinscrius el teu fill o filla al segon cicle 
d’educació infantil (de 3 a 6 anys), s’apliquen 
aquests criteris:

Si preinscrius el teu fill o filla a l’educació 
primària o a l’ESO, s’apliquen aquests criteris:

Si té germanes o germans que ja estan escolaritzats en el mateix centre: 50 punts.

Segons la proximitat del domicili habitual o del lloc de treball al centre educatiu:
30 punts, si el domicili habitual està dins la zona educativa del centre; 20 punts, 
si la mare o el pare treballa dins la zona educativa; 15 punts, si és del mateix 
districte, però no de la zona educativa (només a Barcelona), o 10 punts, si és del 
mateix municipi, però fora de la zona educativa del centre educatiu.

Si la família percep la renda garantida de ciutadania: 15 punts.

En cas d’empatar en punts, es tenen en compte els criteris següents: si algun 
membre de la unitat familiar té una discapacitat igual o superior al 33 %, 15 punts; 
 si el pare o mare treballa en el mateix centre educatiu triat en primera opció, 10 punts; 
si l’alumne o alumna forma part d’una família nombrosa, 10 punts; 
si l’alumne o alumna forma part d’una família monoparental, 10 punts;   
si ha nascut en un part múltiple (és a dir, que té germans bessons),10 punts;  
si es troba en situació d’acolliment familiar, 10 punts,i finalment si es té la condició de 
víctima de violència de gènere o terrorisme, 10 punts.

Si hi ha més sol·licituds que places, també s’han d’ordenar 
les sol·licituds. En primer lloc, té prioritat l’alumnat que 
prové d’una escola adscrita. També té prioritat l’alumnat 
que estudia l’ESO i simultàniament ensenyaments 
professionals de música o dansa, o és esportista d’alt 
nivell, però només en alguns centres de referència.

Després, les sol·licituds s’ordenen amb els mateixos 
criteris que per al segon cicle de l’educació infantil. 
Consulta més detalls sobre els criteris al web 
preinscripcio.gencat.cat.  


